29 (198), januar 2019

VISEAFTEN
Fredag d. 8. februar 2019
i Asminderød Sognegård
(dørene åbnes som sædvanligt kl. 19, og vi starter underholdningen kl. 20)

På årets anden viseaften skal vi lytte til vores egne visesangere.
Den røde tråd vil være et genhør med filmmelodier fra forskellige årtier.
Kom og bliv dus med himlens fugle og kloden i det fjerne, sømænd,
mariehøns og godt vejr.
På gensyn.
Visevært: Lene Kragh Pedersen
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HUSK TILMELDING
via vores booking system www.vvin.dk
hvor du kan gå ind og reservere plads.
Vi ser meget gerne, du reserverer plads 14 dage før en viseaften.
HUSK også at gå ind og slette din reservation
senest onsdagen før en viseaften, hvis du bliver forhindret i at komme.

Næste viseaften, finder sted
fredag d. 8. marts 2019
Som visevært i marts måned, glæder jeg mig til at præsentere de optrædende. Der vil
komme visefolk udefra og fra vores egen VVIN.
Det bliver et dejligt genhør og gensyn med gamle venner, nemlig Asger Berg, alias
Lars Kanit med Mogens Hansen på klaver. Der vil sikkert også være nye sange på
repertoiret ☺.
Derudover kommer Lilian Irlind og synger. Lilian har Leif Larsen med på klaver/bas,
- det bliver også et fint gensyn. Thomas Kirkegaard, som også har underholdt os før,
kommer fra VVIH med sine viser.
Sammen med de øvrige optrædende binder Iben og Bent aftenen sammen, så I kan
glæde jer til en god underholdning og helt sikkert en fornøjelig aften!
På gensyn.
Lise, visevært
==================

Ligesom sidste sæson er du velkommen til at tage en ven/veninde med som gæst, når
du kommer til en viseaften. Entre for en gæst er kr. 75,-, men gæster under 50 år
kommer gratis ind!
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…om fotografering.

På foreningens hjemmeside kan man se en lille billedserie med situationer fra
aktiviteter på vore viseaftener.
Der kan være tale om fotografier af de optrædende, ligesom der kan være fotografier
’malet med den store pensel’ af de tilstedeværende tilhørere. På de sidstnævnte
fotografier vil der dog næppe være nogen, der kan genkende sig selv.
Og hvorfor har vi lagt disse fotografier ud på hjemmesiden og kun dér? Det har vi
gjort for at kunne vise, at der sker noget i foreningen, og at det ser gemytligt ud.
Det vil være helt umuligt at spørge hver enkelt tilstedeværende hver viseaften, om det
er i orden, at Peter Hansen tager nogle uskyldige fotos i løbet af aftenen til
ovennævnte brug. Men for at ingen skal kunne føle sig krænket af denne aktivitet, skal
man blot ved viseaftenens begyndelse henvende sig til foreningens formand, Lone
Valentin, som straks vil sørge for, at Peter får besked på at vende linsen en anden vej.
Er fotoet nået frem til hjemmesidens galleri, skal man ligeledes henvende sig til
formanden, som straks sørger for, at fotografiet bliver fjernet fra foreningens
hjemmeside.
Og det er et helt legitimt ønske/krav, idet ingen skal fotograferes mod sit ønske.
Grundene hertil kan være mangfoldige: man har ’hattehår’, griner mærkeligt, man er
det forkerte sted og og og…
Alternativt kunne man bare bede Peter om at lade fotografiapparatet blive hjemme i
skabet, men det ønsker foreningens bestyrelse ikke at bede ham om …endnu.
Ovennævnte bemærkninger kan ses som en tilføjelse til vore regler for databeskyttelse
mv. Disse regler kan læses i ’Skjælm’, august 2018.
Verner Sjøholm
medlem af bestyrelsen
************************

Der afholdes GENERALFORSAMLING tirsdag d. 30. april 2019 kl. 18.30

hos Solvejg i Nivå
(NB! Ingen spisning).
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VISEAFTENER i resten af denne sæson:
Fredag d. 11. januar 2019: Per er visevært (viseansvarlig er Lone)
Fredag d. 8. februar: Lene er visevært (viseansvarlig er Solvejg)
Fredag d. 8. marts: Lise er visevært (viseansvarlig er Verner)
Fredag d. 5. april (sæsonafslutning): Verner er visevært

H U L E M Ø D E R:
Tirsdag d. 29. januar 2019 hos Lene
Tirsdag d. 26. februar hos Lise
Onsdag d. 27. marts hos Hanne

Til vennekredsens medlemmer!
HUSK – at du igen i denne sæson kan være med til at præge vores vennekredsaftener. Har
du ideer til fællessange, gæstesolister, m.m., har du nu chancen. Det kræver blot, at du
sender os en mail, så tager vi det op på et bestyrelsesmøde.
Vi forsøger at gøre vores vennekredsaftener så afvekslende som muligt, men som sagt så
hører vi hellere end gerne, hvis netop du måtte sidde inde med gode ideer.

Visens Venner i Nordsjælland
Kom og deltag i en eftermiddag med viser på programmet på Hornbæk Bibliotek lørdag, den
26. januar 2019 kl. 14 -16, hvor vi vil tage jer med på en rundrejse i den nordiske viseverden.
Vi er 4 visesangere, der har sunget viser i mange år. Vi, Iben Hasselbalch, Johan Bech Pedersen, Per
Husfeldt og Verner Sjøholm, er alle medlemmer af Visens Venner i Nordsjælland. Vi har stor lyst til
at sprede kendskabet til den store mangfoldighed, der findes inden for viser, især danske, - med
afstikkere til viser fra det øvrige Norden. DR har i adskillelige år vist en storslået mangel på interesse
for at spile viser i radioen, dog undtaget én gang om året på ’Spil dansk-dagen’! Det vil vi gerne
råde bod på med en viseeftermiddag på biblioteket i Hornbæk. Der vil vi synge nye og gamle viser –
mest nye, ligesom vi vil opfordre publikum til at synge med på nogle fællessange, før de går i den
store glemmebog.
Det er vores ønske, at I går glade hjem efter en eftermiddag i visens tegn på Hornbæk Bibliotek. Og
allermest ønsker vi, at I selv får lyst til at kaste jer over visen, ikke kun på badeværelset men også i
samvær med andre.
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VVIN’s bestyrelse:

Formand
og sekretær: Lone Valentin, Rugmarken 49, st.tv., 3060 Espergærde
e-mail: valentin.lone@get2net.dk

tlf. 4913 5531
mobil: 2573 8973

Kasserer:

tlf. 4817 6325

Best.medl.:

Solvejg Guldberg, Hjørnestenen 1C, 2990 Nivå
e-mail: solgul@teliamail.dk

mobil: 2855 1843

Verner Sjøholm, Rønnevænget 13, 3070 Snekkersten
e-mail: sjoholm@mail.dk

tlf. 4922 2861
mobil: 2348 9336

Iben Hasselbalch, Rypevænget 203, 2980 Kokkedal.
e-mail: iben@hasselbalch.com

tlf. 4576 4176
mobil: 2625 4176

Lene Kragh Pedersen, Hasselhøj 10, 3070 Snekkersten mobil: 2168 3182
e-mail: lmkp@outlook.com

VVIN’s giro: 9301828
eller Danske Bank: 1551
9301828

Skjælm’s redaktion/ekspedition/medl.registrering: Lone Valentin
Bordbestilling: Via vores hjemmeside www.vvin.dk

