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VISEAFTEN
Fredag d. 10. november 2017
i Asminderød Sognegård
(dørene åbnes kl. 19, og vi starter underholdningen kl. 20)

Vi skal denne aften høre både nyt og gammelt. Gunni Torp er visesanger af den nye
generation og skriver egne viser med egne melodier og spiller selv harmonika eller piano til. Vi
skal høre denne viderefører af visekunsten i fri udfoldelse, hvor vi får et indtryk af, hvor
visen bevæger sig hen. Og så skal vi høre Suzanne og Thor fra Visens Venner i
Helsingborg, hvor vi også sidste år hentede Eric Sandberg. De lover klassiske viser af
Bellmann, Taube og Dan Andersson og nyere af fx Halvdan Sivertsen og Bengt Ahlfors –
sange fra både Norge, Sverige og Finland. Marianne Vad Nørgård akkompagnerer til
fællessangene på piano. Programmet er tilrettelagt af mig, der desværre er tvunget til
udlandet af påtrængende grunde, men har overdraget hvervet til Solvejg, som jeg er sikker
på fører jer igennem aftenen på sædvanlig professionel vis.

Venlig hilsen fra aftenens ikke-visevært Iben

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.
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Næste viseaften,
og første i det ny år 2018,
finder sted

fredag d. 12. januar
Visevært: Per

I passende afstand af Nytårs hurlumhejet og de medfølgende hjerneforstyrrende tømmermænd får vi
denne aften spændende besøg af
visesanger og meget mere SARA GRABOW.
Sara er født 1979 og er datter af Sebastian.
Hun er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium i 2005.
Sara er naturligvis påvirket og inspireret af faderen, som har præget hendes fine guitarspil.
Hun dannede med sin mand Thomas Raae bandet ”ditbandmitband”.
Debutalbum ”Blue Berries”.
Saras seneste album hedder ”Enerum” som rummer megen meditativ musik.
Hvordan er det så at være datter af Sebastian?!
Kan man komme ud af skyggen og blive sin egen?!
Det kan I erfare fredag d. 12. januar.
Sara får ikke hele aftenen, så I får skam også fornøjelsen af vores egne dygtige visesangere.
Vel mødt!
Per, visevært

=====================
Du er naturligvis stadig velkommen til at tage en ven/veninde med som gæst næste gang, du
kommer til en viseaften. Gæster under 50 år kommer gratis ind.
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VISEAFTENER i sæsonens løb:
Fredag d. 13. oktober: Lise er visevært (viseansvarlig er Verner)
Fredag d. 10. november: Iben er visevært
Fredag d. 12. januar 2018: Per er visevært (viseansvarlig er Lone)
Fredag d. 9. februar: Lene er visevært (viseansvarlig er bestyrelsen)
Fredag d. 9. marts: Verner er visevært

Der afholdes GENERALFORSAMLING mandag d. 23. april 2018 kl. 18.30.
Sted: Hos Solvejg i Nivå.

H U L E M Ø D E R:
Tirsdag d. 31. oktober hos Lene
Mandag d. 8. januar 2018 hos Per
Tirsdag d. 30. januar hos Hanne
Onsdag d. 28. februar hos Verner
Alle hulemøder starter kl. 18.00

Til vennekredsens medlemmer!
HUSK – du 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.
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VVIN’s bestyrelse:

Formand
og sekretær: Lone Valentin, Rugmarken 49, st.tv., 3060 Espergærde tlf. 4913 5531
e-mail: valentin.lone@get2net.dk
mobil: 2573 8973
Kasserer:

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

tlf. 4817 6325
mobil: 2855 1843

Best.medl.:

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 tlf. 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

