
 
 

Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.12/10-16 som B-brev. Hvis du 
modtager dette blad senere end mandag den 17-10-16, 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 æn-
dringer i mailadresse) meldes til ham eller blad@visensvenneriglostrup.dk.  
 
Kommende viseaftener i Visens Venner i Glostrup:    

 
Søndag d. 4 december 
Fredag d. 20 januar 
Fredag d. 3 marts 
Fredag d. 21 april 

Viseaftener i vores naboforeninger 

Se www.visensvenner.dk, hvor du kan finde kontaktoplysninger på de andre af-
delinger 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   
  

  

Bestyrelsen: 
Formand: Annie Laksø                                                 3218 1780 
 Bogtrykkervej 35 st. tv. 2400 København NV 
Næstformand: Herdis Kvarnø    4466 4450 
Kasserer: Bent Holm 3881 8203 
 Poul Erik Pedersen 2228 4243 

 Jes Sindal 4640 2178  
Eva Sommer 3020 6718 

 Bjarne Christoffersen                                  4399 2212 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
24. årgang nr. 5             Oktober 2016 
__________________________________________________________ 
 

Sæsonens anden viseaften. Fredag d. 28 oktober. Vi præsenterer: 

  
Leon Hegelund 
Se omtale inden i bladet. 

 

Vi skal også høre: Bjarne og Jes 
 

Akkompagneret af: Dem selv og Jørgen 
Visevært: Jes 

 
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 17 oktober 2016 til 
søndag d. 23 oktober 2016. 
 Husk vor bordbestillingsordning:  
De, der vil sidde sammen, skal bestille samlet.  
 

Ring til:    Bent Holm: 20848203 
 
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 18:30 



Tanker om en viseaften. 
 
Er lige kommet hjem her d. 23. september, nåh nej, nu er det d. 24. (kun 
3 måneder til jul), sidder med et glas rødvin og lader aftenen passere 
revy. 
”Skynd dig nu elskede, skynd dig at elske, dagene mørkner, minut for 
minut! Så sandt!  
Det er for mig den, absolut fineste efterårssang der er skrevet, den gælder 
for året og den gælder for alle: Manden på risten, damen med kludebun-
ken, Solitudevej og sådan set også ham med ambitionerne om knaphuls-
pynten.  
Vores solister blev (som altid), støttet godt op af vores pianister. 
 
Så til vores gæstesolist: Anders Mikkelsen. 
Jeg har kun mødt ham en gang før, men blev begejstret for hans dejlige 
selvironiske attitude, men ikke mindst de utroligt underholdende tekster. 
”Maries hus”, hvor han boede igennem nogle år, ”1951”, om hans far og 
hans oplevelser med Ivan Leth i Tivoli, ”den glade gris”, ”den bette 
mands parti”, ”fem kvarters farvel”, ”moster Lis”, og sådan kunne jeg 
blive ved, men vil kun lige nævne nogle få, som jeg syntes var meget vel-
valgte: Afskedssangen fra Skagen, ”Det er godt at se Jer”, men ikke 
mindst: ”Som at komme hjem”, hvor han fik os alle til at synge med. 
Hvis I har lyst til at høre dem igen, eller høre dem for første gang, så gå 
ind på youtube og søg på Anders Mikkelsen, I bliver ikke skuffede. 
Bjarne 
 

14 visesangere og 3 akkompagnatører deltog i det af Visens Venner i 

København og Visens Venner i Glostrup arrangerede kursus, der 

fandt sted i weekenden 1. og 2. oktober 2016 

Formålet med dette kursus, hvor AnnMari Max Hansen var kursusleder, 
var bl.a. at styrke deltagerne i at ”Komme ud over scenekanten og opleve 
glæden ved at synge og få kontakt med publikum”. Undertegnede var – 
som lytter – tilstede om søndagen. 
 Efter en af AnnMari styret fælles opvarmning, der bl.a. resulte-
rede i en bedre vejrtrækning og kropstilling, startede kurset. 
 Kursuslederen var særdeles vel forberedt og det smittede af på 
stemningen, der var præget af meget interesserede, flittige og engagerede 
kursister. Dertil kom, at hun spredte en god og positiv stemning, der 

medførte, at den enkelte kursusdeltager var meget opmærksom på mulig-
heden for at modtage ”opfordringer til forbedringer”. 
 AnnMari´s arbejdsform medførte, at de deltagere, som var under 
behandling, så glade og fornøjede ud, mens de modtog deres ”irettesæt-
telser” og også bagefter. 
 Den enkelte kursist blev styrket i fremlæggelsen af teksterne og 
dermed at udtrykke de af tekstforfatterne fremlagte følelser. 
 En anden betydningsfuld aktivitet var, at alle kursister blev instru-
eret i at udtrykke et kropssprog, der viser det følelsesmæssige indhold af 
den pågældende vise. 
 En tredje aktivitet gik ud på, at tilpasse samarbejdet med akkom-
pagnatøren. Der var tale om såvel lydstyrke som tilpasning og vedlige-
holdelse af tempoet i den enkelte melodi. 
 AnnMari Max Hansen styrede dette kursus venligt, imødekom-
mende og professionelt med en styrke, der gav alle deltagerne et stort ud-
bytte af deres deltagelse. Det er derfor forhåbentlig ikke sidste gang, at 
der afholdes et sådant kursus. 
Tom Rytlander / 6. oktober 2016 
 

Leon Hegelund. 
Denne gang skal vi høre Leon Hegelund. Han kommer fra Visens Venner 
i Østsjælland. Han er en prægtig viseven, en fantastisk visefortolker og 
hertil komme så, en meget fin guitarist. Han repertoire spænder over hele 
vise-spekteret. De alvorlige, de poetiske og de humoristiske, med over-
vægt på de sidste. Leon kommer langt ud over scenekanten, griber fat i 
publikum og slipper ikke igen. 
Vi har før haft besøg af Leon. Han har besøgt os sammen med andre vise 
venner hvor han har akkompagneret disse og også selv givet nogle viser. 
Denne gang skal vi opleve ham helt alene og det kan i, sammen med mig, 
glæde jer til. 
Jes 
 
Kontingent. 
Du kan stadig nå at indbetale kontingent. Kontingentet er som vanligt 
150 kr. pr. sæson. Kan betales hos kasseren på viseaftenen eller indsættes 
på foreningens konto: reg. 1551-000 825 5318 Husk at anføre navn. 
Hvis du til december ikke modtager bladet, så check lige om du har hu-
sket at betale kontingent, inden du rykker for bladet.  
Jes 


