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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I VISENS VENNER I NORDSJÆLLAND
Mandag d. 23. april 2018 kl. 18.30
Sted: Hos Solvejg Guldberg, Hjørnestenen 1C, 2990 Nivå

Dagsorden, som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 175,- kr./år.
Nyt fra Visens Venner Danmark
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse:
På valg er Lone Valentin og Iben Hasselbalch, som begge modtager genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen. Send venligst til valentin.lone@get2net.dk
Alle skal være velkomne til generalforsamlingen, også vennekredsen. Vi beder om tilmelding
til denne generalforsamling på mail valentin.lone@get2net.dk
Tilmeldingsfrist: Senest 18. april.

På gensyn/bestyrelsen.
27. marts 2018

Masterclass.
Den sidste fredag og lørdag i november 2017 var der arrangeret mesterklasse i visesang.
Viseforeningerne i Hillerød og Nordsjælland havde skillinget sammen, så i alt 12 visesangere fra de to
foreninger kunne få mulighed for at deltage i et 12-timers kursus med AnnMari Max Hansen.
Vi kunne måske godt selv have arrangeret noget i den retning, men det gode ved den valgte form er, at
den, der sidder for bordenden, kun sidder dér i de to dage. Efterfølgende er vi atter overladt til os selv
og møder altså ikke igen vores kritiker. Kritiker skal tages positivt, idet den kritik, der skal følge i
forlængelse af ens egen vise-fremførelse i mesterklassen jo er hele formålet med en mesterklasse.
Kritik afgivet i den bedste mening gør, at også påpegningen af mindre heldig præstation kan opleves
som en vejledning i at præstere bedre næste gang. Og det er jo derfor, deltagelse i en mesterklasse
bliver en positiv oplevelse.
Efter en længere logistisk øvelse på højt plan om hvem der skulle tage hvad spiseligt med og i hvor
stor mængde, oprandt fredag, den 24. november. Klokken 16 var første time i klassen, og som i alle
andre klasser var ikke alle mødt frem til tiden. Selv kom jeg først sent på aftenen, og da havde
AnnMari Max Hansen allerede haft de fleste rettidigt fremmødte igennem en første runde. At trække
vejret helt ned i navlehøjde, at løsne stemmen, at stå godt plantet på fødderne, at se på publikum, at
holde hænderne i ro, at prøve en anden toneart, at tale tydeligt og meget, meget mere med at…Og hvor
var det godt at høre det fra en meget kompetent scenekunstner, som ville os det vel. Der blev lært
noget! og det lærte kan ikke undgå at smitte af på efterfølgende optrædener i vore to viseforeninger.
Sker det utænkelige, at en elev fra mesterklassen ved en senere optræden i en af vore viseforeninger
har glemt det lærte, vil vedkommende helt sikkert blive mindet om det af en tilstedeværende
’klassekammerat’.
”Har du glemt, hvad AnnMari har lært os?”, og mere af samme slags.
Det var to gode, inspirerende dage med visevenner og meget kompetente AnnMari Max Hansen. Og så
var det jo ikke så slemt at blive målt og vejet, som enkelte måske havde frygtet. Som visesanger står
man jo meget alene, uvant med tilbagemeldinger ud over klap i hænderne, men måske kan vi lære det
i fremtiden, lære at give hinanden ’feed-back’, at rulle filmen tilbage efter en viseaften. Det ville
samtidigt give mulighed for at vise stor interesse for hinandens præstationer.
Verner Sjøholm

VVIN’s bestyrelse:
Formand
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e-mail: sjoholm@mail.dk
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Iben Hasselbalch, Rypevænget 203, 2980 Kokkedal.
e-mail: iben@hasselbalch.com
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mobil: 2625 4176

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