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VISEAFTEN
Fredag d. 13. november 2015
i Asminderød Sognegård
(dørene åbnes kl. 19, og vi starter underholdningen kl. 20)

Efter sæsonens første viseaftener med foreningens egne folk supplerer jeg nu med nogle kræfter fra
Ballerup, København og Østsjælland:
Leon Hegelund kender jeg fra Visens Skib, hvor han i en række år har optrådt med dejlige danske
viser af ny og gammel herkomst. Leon har et perlende virtuost guitarspil og en smørblød stemme.
Britt og Almer var aktive i VVIN indtil for nogle år siden, og jeg synes, vi skal have et gensyn med
dem, hvor de sikkert bl.a. vil præsentere stof, vi ikke har hørt fra deres mund før.
Helt uden vore egne folk skal vi dog ikke være. Lise Ravn vil blive akkompagneret af
Mogens Hansen, og jeg selv byder ind med et par sange, som Leon spiller med på. Kom og hør den
sang af Keith Potger fra The Seekers, vi har indspillet sammen!
Iben Hasselbalch
Visevært

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
finder sted

fredag d. 8. januar 2016

I skrivende stund arbejder denne aftens visevært, Solvejg, på en så varieret viseaften
som mulig, men endnu er detaljerne ikke faldet helt på plads. Derfor kan vi desværre ikke
skrive så meget mere på nuværende tidspunkt, men I kan godt glæde jer.
Så på gensyn den første viseaften i det ny år.

’ÅBEN SCENE’

I enkelte viseforeninger har man det, der kaldes ’åben scene’ som et kort indslag i viseprogrammet.
Baggrunden er, at der sikkert sidder enkelte, der godt kunne tænke sig at prøve at fremføre en vise
for et større publikum end bofællen og hunden, der lytter ved døren til badeværelset.
Kunne det ikke være en sjov fornyelse i VVIN også? Jeg tror det.
Hvis man ikke kan akkompagnere sig selv, er der som bekendt indtil flere, der med en vis fingerfærdighed og musikalsk øre vil kunne træde hjælpende til.
Kom glad ud af badeværelset og henvend dig til en af bestyrelsens medlemmer på en viseaften med
dit ønske,- og så er du måske med til at bringe fornyelse ind i de traditionelle viseaftener.
Verner Sjøholm

VISENS SKIB – ET ÅRLIGT KULTURFREMSTØD FOR DEN NORDISKE VISE
I de sidste 11 år har Visens Skib været rammen om min sommerferie. I blæst og regn, sol og
stjerneskær. Sammen med en flok gale visesangere, der elsker at synge og spille dansk for
sejlerfolket og de lokale på havnen i større og mindre havne. Hver aften klokken 20-21.15 holder vi
koncert på et efter dagens forhold passende sted i havnen og vederkvæger godtfolk med danske viser
og sange, som man ellers har svært ved at få lov til at høre i medierne.
Visens Skib har fungeret siden 2000, efter at Niels Skouby, ejeren af skibet Ellinor (et
moderne sejlskib, Møn 451, på 45 fods længde, dvs ca. 15 meter), og Leni Petersen, som han
optræder sammen med, på deres sommersejlture havde tiltrukket et uventet antal tilhørere, når de sad
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på skibet og spillede et par numre. Da opstod tanken om en organiseret turné, og man begyndte at
træffe aftale med de forskellige havne og sende pr-materiale af sted på forhånd. Leif og Kirsten
Kirkvåg (Leif var formand for VVD i en årrække) var med lige fra begyndelsen, hvor det hele kun
varede en uge. Men efterhånden er turnéen på opfordring fra forskellige havne, der så potentialet,
blevet længere og længere, og i år varede den hele 29 dage med udskiftning af holdet to gange
undervejs, altså 3 tørn. Den faste stab er naturligvis Niels, alias Kaptajn Høiben, der sejler skibet, og
Leni, alias Megak(m)okken, der bistår og i øvrigt sørger for den sultne besætnings kulinariske
fornødenheder. Det er ikke helt enkelt at lave mad til 6-10 personer i den ganske lille kabys, så man
skal være ret hjemmevant for at klare køkkentjansen.
Skibet har fem dobbeltkahytter, salon med pantry, toilet og badeværelse. Sidstnævnte
er optaget af forstærkeranlægget, så vi er afhængige af badefaciliteter i havnen. Vi er blevet noget
mageligere med alderen, og vi har fundet ud af, at vi ikke behøver være så mange af sted for at lave
en god og varieret koncert. I sommer havde vi næsten alle sammen en kahyt for os selv.
Koncerten starter altid med fælles afsyngning af Katinka og slutter med Go’ nu nat og
til allersidst Afskedssang fra Fanø a cappella. Mellem disse yderpunkter får hver optrædende to
numre, ét i hvert af de to sæt. Under særlige forhold kan vi forlænge koncerten lidt. Vi er alle
cirkusheste og har ikke noget imod at fyre lidt flere sange af, men ikke hver aften.
Visens Skib er blevet mere populært for hver år, der er gået, og rekorden blev slået i
Norsminde i 2012, hvor der var omkring 750 publikummer. På en dårlig (dvs. kold, regnende,
blæsende dag) er der minimum et halvt hundrede stykker. De fleste steder har vi efterhånden fået
muligheder for at stå indendørs. Men det bedste, det, som giver denne totaloplevelse af at få en
musikalsk oplevelse i et malerisk havnemiljø, er koncerten under åben himmel med solen, der går
ned i vest.
Vi har tilhørere, der følger os rundt i havnene, og som kommer igen år efter år. Og
skibet når stort set altid frem. Der er få eksempler på force majeure, der har forhindret ankomst, fx at
der ikke var plads i havnen, eller der ikke var vand nok. I den netop forgangne meget blæsende
sommer lå vi underdrejet i Bogense Havn i 3 døgn og kunne ikke sejle hverken til Vejle eller
Brejning. Men så sendte arrangørerne bare en taxa efter os og anlægget …
Niels Skouby lægger skib til uden beregning. Ellers finansieres turnéen af diverse
sponsorater. Koda giver gerne nogen støtte, men kræver til gengæld også næsten 10.000 kr. i
kodaafgift, selvom vi ikke tager entré. Tuborg har bidraget nogle gange, og Danske Tursejlere har de
sidste par år været faste sponsorer. Pengene til diesel og havneafgifter dækkes således. Og så kræver
de optrædende ikke noget honorar og betaler selv rejsen til og fra skibet.
De medvirkende er en broget skare af amatører, semiprofessionelle og også enkelte
professionelle, der vil afse tid til et ubetalt job. Det er håndplukkede folk, som Niels og Leni finder
til forskellige arrangementer eller i vennekredsen. Ofte Visens Venner, skønt Visens Skib i sig selv
ikke har noget med Visens Venner at gøre. Det er mennesker, der skal kunne levere en god vise på
en forsvarlig måde, som er driftsikre og ikke lader sig blæse omkuld af hverken søvind, fulderikker
på kajen eller en færge, der begynder at tømme sin spildevandstank lige bag ”scenen”. Desuden skal
man kunne gebærde sig på en båd, dvs. enten anbringe sig sådan, at man ikke er i vejen under
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manøvrer, eller lære sig at hjælpe til. Og sidst, men ikke mindst skal man være rummelig nok til at
omgås forskellige mennesker på tæt hold, evt. sove i kahyt med en af dem, gerne besidde et godt
humør og masser af humor og ikke mindst gøre en indsats løbende med slæberi fra supermarkeder,
opvask, dækskrubning, rengøring og naturligvis opstilling og nedtagning af anlægget. Eneboertypen
vil nok ikke have det let. På den anden side er det dog absolut muligt at lægge sig ind på køjen en
times tid og holde lidt fred fra hurlumhejet eller sætte sig i en mental boble på dækket og glo huller i
luften.
Niels og Leni lægger megen vægt på, at de skal kende dem, der kommer med.
En sjælden gang er det gået galt med nye gaster, som enten ikke kunne klare mosten, ville lave om
på hele konceptet eller gjorde mere eller mindre udtalt oprør mod kaptajnen, som har
overkommandoen og overansvaret for alle på båden – og skal stå til regnskab over for
forsikringsselskabet, hvis der sker noget.
For mig er sommeren på skibet efterhånden blevet et must, og jeg er med længere og
længere tid hvert år, i år var det 23 dage. Det er en meget bekræftende oplevelse, at skibe følger efter
os nogle gange, at folk kender os fra sidste år og glæder sig til at høre os igen og evt. kommer med
ønsker. Med sit stadig voksende publikum er Visens Skib en stor succes og er taget med på en
hjemmeside om de bedste amatørkulturarbejdere. Hvor længe vi bliver ved med at sejle afhænger af
sponsorater og vor skippers helbred. Men vi regner med, at vi på et tidspunkt må have rollatorerne
med og lifte til at svinge os om bord.
Til min viseaften i november har jeg bl.a. fornøjelsen af at præsentere Leon Hegelund,
som har været med en del år nu, dels som selvstændig artist, dels som fremragende
guitarakkompagnatør for andre, der ikke selv spiller.
Links: www.visensskib.dk
http://www.amakult.dk/VISENS-SKIB/visens-skib.html
http://tvsvendborg.dk/bo-beta-video/index.php (klik på kanaler, gå ned i bunden til TVT Svendborg
Kultur, find derefter koncerten fra i år).

Iben Hasselbalch
18.10.2015
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Viseaftener i sæson 2015/16
Fredag d. 13. november: Visevært Iben
Fredag d. 8. januar 2016: Visevært Solvejg
Fredag d. 12. februar: Visevært Lise
Fredag d. 11. marts: Visevært Verner
Fredag d. 8. april: Visevært/ansvarlig Per
Generalforsamlingen finder sted i Sognegården, Asminderød
mandag d. 25. april 2016 kl. 19.00

HULEMØDER, med start kl. 18.00
Torsdag d. 22. oktober er aflyst!
Tirsdag d. 17. november hos Solvejg
Tirsdag d. 26. januar 2016 hos Hanne
Mandag d. 22. februar hos Verner
Tirsdag d. 22. marts Lise

VVIN’s bestyrelse:
Formand:

Per Husfeldt, Hansensvej 17, 3400 Hillerød
tlf. 4826 2672
e-mail: per_husfeldt@dadlnet.dk
mobil: 4032 2672

Kasserer:

Edel Bek Pedersen, Præstevejen 51, 3230 Græsted
tlf. 4839 2346
e-mail: bek_hansen@post.tele.dk
mobil: 5170 5192

Sekretær:

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

Best.medl.

Solvejg Guldberg, Hjørnestenen 1C, 2990 Nivå
tlf. 4817 6325
e-mail: solgul@teliamail.dk
mobil: 2855 1843
Verner Sjøholm, Rønnevænget 13, 3070 Snekkersten
e-mail: sjoholm@mail.dk mobil: 2348 9336

tlf. 4922 2861

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

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

