20. årgang nr. 2

Oktober 2011

Afsender : Lise Gerd Pedersen, Dæmningen 5, 2500 Valby

Næste viseaften er fredag den 21. oktober – vi præsenterer:
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:

Ernst Nielsen og Valdemar Roelle

Søndag den 4. december 2011
Fredag den 27. januar 2012
Fredag den 2. marts 2012
Fredag den 20. april 2012

Desuden skal I høre
Herdis, Jette, James og Bent S.
akkompagneret af Svend og Lise

Husk Glostrup Kulturnat den 29. oktober!

Visevært: Annie

Viseaftener i vores naboforeninger
Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre afdelinger af Visens Venner (og link til deres hjemmeside, hvis de har sådan en).

Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5

Husk, at når du er medlem af en afdeling af Visens Venner, kommer du ind til
medlemspris i de andre afdelinger af Visens Venner.

Entré 25 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster (for hvem vi må tage
forbehold i tilfælde af overtegning).

Gør det lidt lettere og billigere for os:

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 10. oktober 2011
til senest søndag den 16. oktober 2011. Husk vor bordbestillingsordning:
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

Må vi sende bladet til dig pr. mail, så skriv til:
blad@visensvenneriglostrup.dk
- vi siger tak!
Bestyrelsen :
Formand:
Næstformand:
Kasserer :

Annie Laksø
Tårnblæservej 7, 1. tv, 2400 København NV
Herdis Kvarnø
Bent Holm
Poul Erik Pedersen
Jes Sindal
Nicolai Engstrøm

MINNA:
4640 2178
eller
LILLY W.:
4345 1093
eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk
3218 1780
4466 4450
3881 8203
3641 4106
4640 2178
3874 0966

Medbring madkurv, bestik, drikkevarer og hvad I ellers skal bruge – og så
selvfølgelig jeres gode humør.
Vi åbner dørene ca. kl. 18:15, og viseaftenen starter kl. 19:30
Bemærk, at yderdøren til biblioteket er låst efter 19:30!

Anmeldelse af viseaftenen den 16. september 2011

Næste viseaften: Ernst Nielsen og Valdemar Roelle

På en skøn sensommeraften begyndte den nye sæson i Visens Venner. Det var så
dejligt at gense folk igen, både de aktive og bordfællerne, som er blevet ens
”vintervenner”!

kommer og underholder os fredag den 21. oktober. Ernst synger viserne, og han
er ganske tryg, når han har Valdemar siddende ved flygelet. Sådan har de underholdt mange steder rundt om i landet. Den dag, deres udsendte talte med Ernst,
var han på vej til et engagement i Tyskland.

Vi begyndte med at mindes Else Broksø, som James havde skrevet et smukt
mindeord om i vores blad. Jeg undrer mig altid over, hvor meget man kan nå at
tænke på et minut. For mig passerede de dejlige mennesker, vi har mistet, revy
(Karen G., Lilly, Ejnar, Benny, Lis – og nu også Else).
Jeg har en gang været med til et bankrøveri. Det varede kun to minutter, men det
var utroligt, hvad man nåede at tænke: Var det en ”polterabend”?, nej, det var
ægte – skulle man gå sin vej? – kunne man hjælpe? – så fik man ondt af personalet og af kunderne og til sidst af bankrøveren. Han måtte jo være i stor gæld,
siden han fandt på sådan noget.
Men tilbage til emnet. Det var så skønt, at Svend spillede, mens vi spiste, selv
om guderne skal vide, at vi sludrede. Så sang vi ”Regnvejrsdag i November”, og
derefter kom Poul Erik på banen som visevært for første gang – stilfærdig, men
hans humor slog igennem flere gange – så det gik fint!
Så kom Jes med alt, hvad der var ham, og serverede ”Balladen om en Munk” og
”Pigen og Paraplyen” og derefter Annie, som altid hylder mig ind i en café
stemning – og med ”Det lille Hotel” befinder man sig pludselig i Paris. Så var
hun der med Kim og Vibeke (fra VV København, red.) og de var en rigtig god
trio. Men kære Annie: Bliv nu ikke så glad for København, at du svigter os!
Almer og Britt mener jeg og mine bordfæller at have set før, men så var det godt
at gense dem, og de er jo ”næsten” lige så gode som vore egne!
I pauserne var der også god underholdning – bl.a. prøvede en herre at bedåre
min Solvej – men den gik ikke Granberg!
For mig var der også flere nye navne (jeg måtte jo melde afbud i foråret). Bjarne
og Claus A. havde jeg ikke set før, men lyden var fin!
Men aftenens højdepunkt var helt sikkert, da Jes sang MOR, denne gang hjulpet
af to granvoksne mænd, der var blevet børn på ny! Kim og Nicolai stod med
hinanden i hånden, og jo mere de græd, desto mere grinede vi.
Det var en pragtfuld aften, som jeg desværre måtte forlade lidt før tid. På vej ud
hørte jeg Annie synge Tove Ditlevsens: Der bor en ung pige i mig. Og det er
Annie suveræn til at fremføre!!!
Dagny

De kommer begge fra Visens Venner på Amagerland.
Ernst var med til at starte VVA op for 21 år siden, de første 7 år som formand, hvor hans entreprenante holdninger,
i ordets bedste betydning, var guld værd for en forening i
opbygningsfasen.
Når Ernst stiller sig på scenen, godt støttet af Valdemar,
fremfører han det, jeg vil kalde klassisk visekunst, med en
passende portion nysgerrighed efter nye veje. Denne nysgerrighed udmønter sig ofte i besøg i andre VV foreninger
for at søge ny inspiration. Vi ser ham jævnligt som gæst
her i Glostrup, hvor han påstår, at han virkelig får noget med hjem.
Da jeg talte med en travl Ernst, lovede jeg, at jeg nok skulle skrive en ”løgnehistorie” om dem – den ser i her ovenfor!
Jes

Vi prøver at blive dygtigere …
Lige som sidste år er VV Glostrup og VV København gået sammen om at arrangere to kurser for de aktive i de to foreninger. Hvis der er ledige pladser, sælger vi dem til aktive fra andre VV foreninger.
Den 5-6. november er der kursus i sceneoptræden (”kom
ud over rampen”) med Chresten Speggers Simonsen
som underviser. Dette kursus er allerede overtegnet.
Den 26-27. november underviser Erik Axel Wessberg
guitarister i viseakkompagnement. Der er stadig ledige
pladser på dette kursus.
For begge kurser gælder, at man kan tilmelde sig som
tilhører. Det koster 50 kr. pr. dag, og der er inkluderet
kaffe og en beskeden frokost i dette beløb. Netop af hensyn til forplejningen,
beder vi om forudbetaling og tilmelding snarest.
Se hjemmesiden eller spørg bestyrelsen, hvis du vil vide mere om kurserne.

