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V I S E A F T E N
Fredag d. 11. november 2016
i Asminderød Sognegård
(dørene åbnes kl. 19, og vi starter underholdningen kl. 20)

Denne aften har et af vore nye aktive medlemmer, nemlig Johan Bech Pedersen, fået rollen
som visevært. Han har allieret sig med flere af vore dygtige aktive og desuden fået

Anna Jonsson med på viseholdet.
Anna er kendt fra tidligere optrædener i Visens Venner, så vi kan glæde os til et gensyn og hør med denne dejlige visefortolker. Hun ledsages af ”Visens Verner” alias Verner Sjøholm.
Johan har sammensat et varieret program, og som sædvanlig er det et krav, at alle møder op
med godt humør og smurte sangstemmer til fællessangene.
På glædeligt gensyn!

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 2017
finder sted

fredag d. 13. januar

Pas på, når

Christian Søgaard Trio pakker instrumenterne ud og tænder for mikrofonen.

Før du får set dig om, har de tre spillemænd forført dit hjerte og smittet dig med svimlende livsglæde.
Godt hjulpet af de to gode tekstforfattere Rune T. Kidde og Pernille Plaetner åbnes der for et nyt og
originalt viseunivers.
Der bliver da også plads til nogle af vore egne dygtige visesangere.
Visevært denne aften er Per.

==================

H U L E M Ø D E R:
Torsdag d. 27. oktober hos Johan
Onsdag d. 16. november hos Per
Mandag d. 23. januar 2017 hos Lise
Onsdag d. 1. marts 2017 hos Verner
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Kommende viseaftener:
Fredag d. 14. oktober: Visevært er Iben
Fredag d. 11. november: Visevært er Johan
Fredag d.13. januar 2017: Visevært er Per (viseansvarlig er Lone)
Fredag d. 10. februar: Visevært er Lise (viseansvarlig er Verner)
Fredag d. 10. marts: Visevært er Verner
Som før nævnt er viseaftenen i april 2017 annulleret!
Generalforsamlingen finder sted mandag d. 24. april 2017 kl. 18.00.
Sted : Hos Solvejg Guldberg,
Hjørnestenen 1C, 2990 Nivå.
=====================================================

Bragdøya 1. – 4. september 2016

Hvor heldig kan man være? For 9 år siden startede en gruppe frivillige i Norge – Bragdøya Kystlag – en
tradition, som jeg nødig vil være foruden, nemlig et visetræf for visevenner fra hele Norden. For 6 år siden
lokkede Maibrit Alex og mig med, og vi har været der hvert år siden.
De fleste ankommer torsdag eftermiddag, hvor de frivillige søde mænd og damer står klar med en velkomst,
der vil noget. Der er venlighed, smil, gensynsglæde og fantastisk stemning. Vi kommer med fly til
Kristiansand – tager et par busser – ankommer til Auglandsbugten, hvor vi møder andre, og alle bliver
hentet af Kystlagets båd – der er store kufferter (vi skal selv have sovepose eller dyne med) og diverse
instrumenter. De hjælper os med det hele.
Alex og jeg overnatter i en mindre lejlighed over et bådebyggeri sammen med andre visevenner fra Sverige
og Norge. Andre overnatter på lofter bag presenninger, i mindre luksuriøse rum forskellige steder, på et skib,
som ejes af Kystlaget og i nogle huse, som de har renoveret gennem flere år. Vi er spredt over et stort
område, men samles i det hyggelige fælleslokale til måltiderne og koncerterne. Der er plads til ca. 50 gæster
i alt.
Den første aften nyder vi at mødes med dem, vi kender og træffe nye. Der bliver spillet og sunget og snakket
– ofte til sent ud på natten. Fredagen går med bådtur i skærgården med dejlig frokost på land – hver gang et
nyt, herligt sted, hvor vi sidder på klipperne og spiser – og der er tid til fællessang og hygge.
Så øves der alle steder, og efter et herligt aftensmåltid er der koncert, og folk fra fastlandet strømmer til for
at høre, hvad visesangerne kan præstere. I år havde de valgt at sætte Alex og mig til at starte koncerten,
noget af en udfordring. Aftenens visevært har styr på løjerne, og når koncerten er slut, er der fri leg og spil,
og det er meget populært og fantastisk hyggeligt.
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Lørdag formiddag er til fri disposition, og vi går gerne en tur på øen blandt får med bjælder på og i
smuk natur. Om eftermiddagen spilles der 4 minikoncerter à ca. en halv times varighed – Kystlaget
udvælger grupper eller enkeltpersoner, som præsenterer deres program inden- eller udendørs alt efter
vejrforholdene. Det kan være i lokalet, hvor man bygger skibe, på en overdækket terrasse eller i græsset
foran et af de skønne huse. I år var vejret godt og solrigt, så det var ikke så ringe. Det var fine oplevelser i år
– i lighed med andre år. (Alex og jeg gav en minikoncert for et par år siden, hvor det øsede ned, så vi måtte
stå i et lokale lige foran en åben kamin !!)
Lørdag aften nyder vi endnu en veltilrettelagt koncert med så mange solister, der er plads til i programmet.
Mange af publikummerne bliver der, til sidste båd går til fastlandet kl. 02.00. Den stemning, der opstår, når
mange synger og spiller sammen, er helt ubeskrivelig – og det er svært at finde sin seng før meget sent !
Så kommer søndagens afsked – flere afgange til fastlandet i løbet af morgenen, og igen er hjælpsomheden
stor – og der krammes og ønskes på gensyn. Endnu et fantastisk visetræf er slut, og trætheden melder sig
under flyveturen hjem til København. Jeg glæder mig allerede til næste år…………
Solvejg

oooooooooooooooooooo
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