Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.14-10-15 som B-brev. Hvis du
modtager dette blad senere end mandag den 19-10-15, kan du evt. klage til
postvæsenet.

Ansvarlig for layout af bladet og hjemmesiden:
Bjarne Christoffersen. Han indgår også i redaktionen sammen med Jes. Bjarne
kan kontaktes på hjemmeside@visensvenneriglostrup.dk.
Medlemskartoteket føres af kassereren Bent Holm. Adresseændringer (eller ændringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:

Søndag d. 13 december 2015
Fredag d. 29 januar 2016
Fredag d. 4 marts
Fredag d. 15 april

23. årgang nr. 5
Oktober 2015
__________________________________________________________
Sæsonens anden viseaften fredag d. 30-10-15– vi præsenterer:

Visens Venner i Køge.
Ellen Lykke, Kurt Stoltze, Erik Lund Nielsen og
pianist Helle Juel
(Se omtale inden i bladet)

Vi skal også høre:
Herdis, Eva, Flemming og John
Akkompagneret af: Svend, Bent H., Flemming og John.

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

Visevært: Bjarne
Vel mødt på Glostrup Bibliotek, Kildevældets Allé 5
Entré 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.
Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 19 oktober 2015
til senest søndag d. 25 oktober 2015. Husk vor bordbestillingsordning:
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:

Annie Laksø
3218 1780
Bogtrykkervej 35 st. tv. 2400 København NV
Herdis Kvarnø
4466 4450
Bent Holm
3881 8203
Poul Erik Pedersen
2228 4243
Jes Sindal
4640 2178
Bjarne Christoffersen
4399 2212

MINNA:

4640 2178

eller send en e-mail til: tilmelding@visensvenneriglostrup.dk
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

Så kom vi i gang med endnu en visesæson

Visens Venner i Køge er repræsenteret af Ellen, Kurt, Erik og ak-

Jeg havde glædet mig siden invitationen kom. Guido Paevatalu og Andy
Sundstrøm skulle gæste os og jeg var spændt på, hvordan en operasanger
fortolkede viser.
Men lad os begynde med begyndelsen. Bordene plejer at være dækket
med dug og servietter i blandede farver, det giver et farverigt skue, når
man kommer ind i salen. Men se, hvilken café stemning vi træder ind til
denne aften, der er fine rød/hvide ternede duge på alle bordene. Vi får at
vide, at Herdis har syet dem, og at de selvfølgelig ikke skal kasseres, når
aftenen er omme. Stor ros og tak for dette arbejde med at skabe de hyggelige rammer for viseaftnerne.
Vores egne, Vibeke, Bjarne og Nicolai, startede første afdeling. De hyldede sommeren, ferielivet og kærlighedens mange aspekter. Ak ja, denne
regnvåde sommer, hvor blev jeg glad for, at jeg selv var i campingvogn
og ikke som Bjarne i et telt uden pløkker! Da Vibeke sang om den liden
sommerfugl, fløj mine tanker med på dens vinger i sommerdagens luft.
Det var dejligt at opleve Nicolai akkompagnere til Vibeke. Nicolai fremførte egne tekster, forunderligt som han kan beskrive kærligheden både
drømmende og nærværende på én gang.
Så blev det gæsternes tur. Guido lagde ud med et par middelalderviser.
Jeg var meget betaget af hans fagter og betoninger (han ka’ det der), så
det drabelige mord blev næsten helt virkeligt. Det var dejligt, at han gav
lidt introduktion til viserne, især til dem, han sang på russisk. Andy spillede både op og med, så det var en ren fryd. Vi fik også en solo fra hans
hånd, så vi kunne nyde hans virtuositet.
Guido var kommet i et frygteligt dilemma, fortalte han os. Han havde
planlagt at synge ”Sov på min arm”, men den havde Vibeke jo serveret
for os i første afdeling, Så hvad nu? Skulle den udgå eller skulle vi høre
den to gange? Løsningen var jo nærmest ”et Columbusæg”, han inviterede Vibeke på scenen, og vi fik den på originalsproget. Sikken en duet.
Han lagde armen om Vibekes skuldre, det blev næsten helt symbolsk, og
hans stemme smøg sig smukt om Vibekes.
Det var en oplevelse, der gjorde denne aften til noget særligt.
”Fru Christoff”

kompagneret af Helle. Vi har før haft besøg af VViK med stor succes,
men det er efterhånden nogle år siden, så et nyt besøg må være på sin
plads. Vi har håndplukket dette hold. Der var andre der også kunne være
”plukket” men vi synes at disse 4 skulle ha` lov til at udfolde sig til glæde for os. Jeg glæder mig og det må i også gerne.
Jes
Ps. Der er tilflydt redaktionen et forslag som her skal gives videre. ”Nu
hvor skoven og naturen fremstår i en farvesymfoni, ville det være festligt
om aftenens kvindelige publikummer mødte op med farvestrålende hatte”
Red. Mænnerne må så ment også ta` hat på, men de er normalt så kedelige, men en stråhat kan live lidt op.

Nye aktive. Som det fremgår af forsiden er der 2 nye navne på vores
aktives optræden: Flemming Nyvang Petersen og John Munk. Disse to
herrer har tidligere beskæftiget sig med rock musik. På deres ”ældre” dage er de begyndt at fordybe sig mere og de er nu ved at dreje det over i
retning af viserne. De har dog stadig den rytmiske tråd i musikken, hvilket vi vil få at høre. Ta` godt imod dem, det vil jeg, som har hørt dem,
gøre.
Jes

Kulturnat.
Igen i år deltager VViG i Glostrup kulturnat. I den gamle præstegård
holder vi to koncerter. Kl. 18.00 og kl. 20.00. Der er dækket op i cafestil
og kaffe, the og småkager er indeholdt i entréen, som i øvrigt er gratis.
Alle er således velkomne såvel strøgkunder som medlemmer.
Jes

Husk! Igen. Så skal der betales kontingent igen for 2015/16. Bent
Holm bliver så glad når pengene strømmer ind, de skal jo bruges til bla.
gode viseaftner. Kontingentet på 150 kr. kan indsættes på Foreningens
bankkonto: 8255318 (reg. nr. 1551) eller på viseaftenen.

Sidste frist 30 okt. 2015

