Blade, sendt med postvæsenet, er postet senest d.12-10-17 som B-brev. Hvis du
modtager dette blad senere end mandag den 16-10-17, 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. 3 december
Fredag d. 19. januar
Fredag d. 9. marts
Fredag d. 20. april

25. årgang nr. 5
oktober 2017
__________________________________________________________
Sæsonens anden viseaften. Fredag d. 27. oktober. Vi præsenterer:

Tom og Marianne VV-København
Jørn og Ivy VV-Amagerland
Se omtale inden i bladet.

Vi skal også høre: Nicolai og Helle

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).

Akkompagneret af: Bent H.
Visevært: Jes
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 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.

Bestyrelsen:
Formand:

Tilmelding og bordbestilling kan ske fra mandag den 16 oktober 2017 til
søndag d. 22 oktober 2017. Husk vor bordbestillingsordning: De, der vil
sidde sammen, skal bestille samlet. Ring til:

Næstformand:
Kasserer:

Annie Laksø
3218 1780
Bogtrykkervej 35 st. tv, 2400 København NV
?????
Bent Holm
3881 8203
Poul Erik Pedersen
2228 4243
Jes Sindal
4640 2178
Preben Jensen
5040 3914
Bjarne Christoffersen
2684 2212

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

Vores to første gæster er Tom Løhr og Marianne le Dous.
Anmeldelse af Viseaftenen den 22. september 2017
Igen en god viseaften 22. september 2017, arrangeret med solister og akkompagnatører.
Vi fik viser med en god historie fx den om "Fru Hansen", "Hundelufter"
og om "Skadefryd" Ja, hvor var det dejligt at sidde og modtage god underholdning. Sådan ligger, sådan ligger landet. "Ja, sådan ligger landet", sang Jes." Åh, disse minder, det er dem, der gi'r livet kulør". Nu er
vi herhjemme, dog aldrig vi glemmer, -en god viseaften. - Vi ældre er
blevne, vore minder er levende, det er minder, der aldrig forgå, fremført
af Flemming.
Sammen sang vi sensommervisen, "Du danske sommer", "Kirsten og vejen fra Gurre" og "God morgen lille land". Ingen er alene, når verden
lukkes ind, bygger vi bro fra sind til sind – når Visens Venner er sammen
i Glostrup.
Efter pausen fik vi Iben Hasselbalch egne viser med bid, budskab og guitarspil. fx "Nyd alt det, der ikke skal nås", "Svampe sangen", "Sangen om
gummisko" – og "Hvordan var det nu? – hvad gør man? - fortæl mig det
nu" og inden pausen fik vi - Sange om Adam og hans; "Brev til sin mor".
Efter sidste pause, afsluttede Kirsten og Ole fra Århus en god viseaften
med en stribe gode viser fx om en bytur, om kærlighed, parforhold og
ikke mindst: "Hjemme hos mig i entreen", om kæresten, hunden og buffeten, hjemme hos mig i entreen.
Ja - det var sådan jeg oplevede det.
Leif Madsen.
Kontingent.
Så er det tid for kontingent betaling. Kontingentet er forhøjet, som vedtaget på generalforsamlingen og som skrevet i april bladet, til 200 kr. pr.
sæson. Kan betales hos kassereren på viseaftenen eller indsættes på foreningens konto: reg. 1551-000 825 5318 Husk anfør navn.

Marianne og Tom har spillet og sunget sammen i VV København gennem de seneste 7-8 år. Der er ikke så mange faste duo'er i Visens Venner,
så de har fundet deres egen niche. Marianne har en fortid som rytmeguitarist i et jazzorkester og Tom red på folkebølgen i 70'erne.
De fremfører mest nyere viser og sange. Klassiske viser, revyviser og lignende forekommer ikke så tit på repertoiret.
Duo-formatet lægger op til tostemmig sang og dialogbaserede tekster.
Det sker, at de optræder hver for sig.
Annie.
De næste gæster er Jørn Schlichting og Ivy Parsbæk
De mødtes i 1991 og har boet og arbejdet sammen, med visesang, lige
siden.
De er medlemmer af VV-KBH og VV på Amagerland, som de repræsenterer her hos os.
Deres repertoire spænder vidt med mange traditionelle viser af lidt ældre
dato men også nogle nyere viser.
Aftenens program har de sammensat med en bred spændvidde.
Vi glæder os til at præsentere duoen for jer.

