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Jeg vil ønske jer alle et godt nytår og håbe,
I er kommet godt ind i det nye år.
Det er nu tid til at tage fat på et nyt år med viseaftener og
et nyt værested.
Anne Juul
Vi lægger ud med at afholde viseaften
den 1. februar på Aktivitetscentret
Esbern Snaresvej 55.
Der er flere, der har spurgt om
parkeringsmulighederne ved Aktivitetscentret,
de er fine, der burde være P pladser til alle.
--------------------------------------------------------------------

Viseaftenen den 1. februar kl. 19,00
Vi vil gerne prøve noget nyt,
så vi starter med at spise kl. 19,00
efter maden skal vi alle i gang, da denne viseaften er med temaet Syng med.
Lene og Kurt spiller og vores udøvende synger for.
Der kan købes et lækkert ostebord for 50,00 kr.
Drikkevarer skal købes i baren til foreningens fordelagtige priser.
Bestilling af mad kan ske på e-mail til Hanne Ilkjær
senest den 28. januar på madbestill@gmail.com
eller til Anne Juul
den 28. januar på telefon 61103560 mellem kl. 10,00-17,00
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Viseaftenen den 1. Marts kl 19,00
"SÅ er der sat damp under kedlerne. Henning og Ka-Ma er i fuld gang med
repertoiret til 1. marts, hvor der varmes op til Swingpigerne med en gang
dialektviser. Vi bringer dig stort set hele Danmark rundt, både Vendsyssel,
heden, Sønderjylland, Fyn, Sjælland og Bornholm - og så slutter vi det hele af
med en smuttur til "Evert Taube land" med et par stykker af hans bestsellers.
JO, der er nok at se til, vi glæders os allerede, og det bør du også gøre DET BLI'R IKK' SÅ RINGE ENDDA!!
Henning og Ka-Ma
Line-Up er en vokalgruppe fra Taastrup, der synger jazz, swing og
evergreens.
De 4 sangere i kvartetten har dybe rødder i vokal- og korsang.
De har optrådt i mange sammenhænge gennem årene og medvirket i
musicals og cabaretter. Vores pianist er klassisk uddannet, men med en
kæmpe kærlig hed til swingende rytmer.
Til koncerten har vi bundet en buket med en blanding af swing, viser og jazz
fra vores brede repertoire.
Irene Hansen Line-Up
Der kan købes et lækkert pålægsbord for 50,00 kr.
Drikkevarer skal købes i baren til foreningens fordelagtige priser
Bestilling af mad kan ske på e-mail til Hanne Ilkjær
senest den 25. februar på madbestill@gmail.com
eller til Anne Juul den
25. februar på telefon 61103560 mellem kl. 10,00-17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viseaftenen den 5. April kl. 19,00
Forårssange udført af sangere i alle aldre selvfølgelig med hjælp fra
publikum.
På gensyn
Gitte, Hanne og Karin

Da vi skal synge forårssange, ”leger” vi,
at vi skal på skovtur,
og derfor skal I selv medbringe madkurv.
Drikkevarer skal købes i baren til
foreningens fordelagtige priser
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Den 9. november fejrede vi foreningens 40 års fødselsdag, det var en god
aften med dejlig mad, tale ved landsformanden for Visens Venner i Danmark
Dorte Birch og underholdning ved Halfdanskerne Danmarks bedste
viseorkester. Det bedste var - vi havde nogle gode gæster, som udfyldte
rammerne.

Dorte Birch og Karen Margrethe Silberbauer blev
udnævnt til æresmedlemmer,
og vi fik prøvet at være i vores
nye lokale på Aktivitetscentret.
Vi har allerede fået
tilbagemeldinger på, at vores
medlemmer glæder sig over
skiftet.
Anne Juul

____________________________________________________

Bestyrelse:
Anne Juul: Formand.: Strandbakken 118, 4400 Kalundborg
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e-mail: ak@petestate.com
Hanne Ilkjær: Kasserer.:
e-mail: ilkjaer1@gmail.com
Karin Hansen: Bestyrelsesmedlem og tovholder for den praktiske gruppe:
e-mail: rud.karin@gmail.com
Jan Hyldal: Bestyrelsesmedlem og ansvarlig for scrapbogen og fotograf:
e-mail: janhyldal@hotmail.dk
Søren Hansen: bestyrelsessuppleant Webmaster
e-mail: soereneh@gmail.com
Næste nummer af Strofen udkommer i september - 2019
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Tlf.: 42 51 15 99 e-mail: ka-ma.silberbauer@ka-net.dk
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Prøv at kikke på foreningens egen hjemmeside:
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Til opslagstavlen
Kalender
Viseaften den 1. februar kl.19,00
Hulemøde den 5. februar kl. 19,00
Viseaften den 1. marts kl.19,00
Hulemøde den 5. marts kl. 19,00
Viseaften den 5. april kl.19,00
Generalforsamling den 9. april kl. 19,30 indkaldelse vedlagt
Hule- og planlægningsmøde den 23. april kl. 19,00
Alle dage Aktivitetscentret Esbern Snaresvej 55 4400 Kalundborg
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