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Kære medlemmer
Så skal vi til at starte op igen efter et meget mærkeligt forår og en noget anderledes
sommer.
Vi håber at alle indtil nu er kommet godt igennem krisen.
I orker vel snart ikke mere at tale om Corona, men vi bliver nødt til det. For indtil vi har
fundet en vaccine, er den her og vil hæmme os, især når vi er samlet ude socialt.
Derfor skal vi vænne os til, at der selvfølgelig vil være flere ting, der ikke er helt som det
plejer.
Vi tror dog, at det er noget vi kan leve med.
I vil få besked om de restriktioner der er, når I kommer til viseaftenerne.
Det ”forsømte” forår er også skyld at vi ikke har kunnet planlægge alle viseaftener, men
bare rolig det skal nok komme.
Vi vil skrive til jer efter planlægningsmødet (næste hulemøde) om, hvad vi har fundet på,
så I ved hvad I kan forvente at opleve her i efteråret.
Vi glæder os meget til at se jer igen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Generalforsamling den 18. september
Som der står i indkaldelsen, begynder
generalforsamlingen kl. 19.00
Men allerede kl.18.00 bliver der serveret
smørrebrød øl, vand og snaps
Husk at I skal bestille senest 14 sept. på:
madbestill@gmail.com
Efter generalforsamlingen er der: Viseaften
med titlen
“Dametur med en enlig hane i kurven”
Vi skal høre Karen Margrethe, Britta, Anne-Kirsten, Dorte og Hanne Vagn er den enlige hane.
Britta og Karen Margrethe vil synge nogle viser, som de har gennemgået på visekurset i
Ryslinge. Der vil være et bredt udvalg af viser, så glæd jer.
Vi glæder os til at præsentere vores program, vi er klar over, det bliver en anderledes
viseaften - men dejligt vi er igang igen.
På viseligt gensyn
Hanne og Anne
viseværter

1

Fra Ryslinge højskole
Vi havde store forventninger da vi først i april meldte os til ”Med visen i centrum”
for anden gang her i uge 31 på Ryslinge højskole. Sidste år havde vi en dejlig uge
med sang og musik og mødte mange hyggelige mennesker.
M-E-N pga. Coronaen vidste vi ikke om det blev til noget.
Det blev det heldigvis. Og der blev virkelig taget hånd om coroana sikkerheden.
Igen i år var det dygtigt tilrettelagt af Bente Kure og Leif Ernstsen og flankeret af
formidable akkompagnatører: Ib Østergaard og Forstander Helge Andersen Lund
på klaver og Peter Lorenzen på guitar.
Jeg (Ka-Ma) fandt ud af, at jeg godt kunne finde tonen med guitar
akkompagnement.
Vi blev hver især dygtigt guidet i solooptræden og visefortolkning af Jørgen Bing,
Bente og Leif. I det hele taget, at få ryddet ud i gamle vaner, og at komme ud over
scenekanten.
En enkelt dag havde vi stemmetræning med Trille Palsgaard.
Hun gik i dybden med opvarmning og med at styre vejrtrækningen.
(det var faktisk svært, vi trækker jo bare vejret automatisk)
Hver dag var der også masser af fællessang styret af Helge.
Hver dag efter morgenmaden startede vi med morgensamling med fortællinger og
sange fra højskolesangbogen. Helge fortalte lidt om sin barndom og Annmari Sol
bl.a.om genforeningen.
Hver aften var der åben scene. I løbet af formiddagen kunne vi skrive os på en
liste med de viser vi gerne ville synge om aftenen. Lissy Henriksen var en
kompetent visevært og Gunnar var ”scenemester”. Lækkert med en scenemester
der indstiller mikrofoner, stativer og ledninger, det giver en tryghed.
Der blev underholdt med mange lystige viser og nogle gange også lidt vovede.
En fantastisk uge, faktisk bedre end sidste år fordi vi genså de visevenner, som vi
stiftede bekendtskab med sidste år. Vi fik også nogle nye visevenner.
Tak til Bente og hele holdet bagved.
Godt sammensat kursus.
Tak til vores egen forening for kursustilskud.
Britta og Ka-Ma
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Til Kalenderen
Datoer for viseaftener i efteråret 2020
Fredag den 18. september
Fredag den 16. oktober
Fredag den 27. november
Julearrangement
Søndag den 13. december

Hulemøder 2020
Foregår også i Aktivitetscentret, men nede ad gangen til venstre i nogle lokaler de
kalder Dronninge- og Prinsessestuen
Tirsdag den 22. september kl. 19.00 (Planlægningsmøde)
Tirsdag den 20. oktober kl. 19.00
Tirsdag den 1. december kr. 19.00
Pressemeddelse fra Medborgerforeningen i Den gamle biograf
Den 26.okt 2020 kl.19.30. kan du opleve
Flemming Krøll i den gamle biograf i Gørlev.
Han blev landskendt i 1973 da han optrådte i tv med musikalske venner.
Oplev ham med sjove anekdoter,
krydret med sjove revyviser og monologer.
Det er medborgerforeningen i den gamle biograf i Gørlev der er arrangør
Entré for medlemmer kr. 90.
kr.120 for ikke medlemmer.
---------------Den 20. november
Afholdes den årlige viseaften i Gl. Svebølle forsamlingshus
Det er i år 38 år siden denne tradition begyndte.
Niels Berg har været med i mange år som pianist, og vi har den glæde,
at Niels også i år er med som akkompagnatør sammen med Lene Wittrup m.fl.
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Bestyrelse:
Søren Hansen: Konstitueret formand og webmaster, Fjordskrænten 66 4400, Kalundborg
e-mail: soereneh@gmail.com Telefon: 61 79 30 33
Anne-Kirsten Neergaard: Næstformand og sekretær
e-mail: ak@petestate.com
Hanne Ilkjær: Kasserer.
e-mail: ilkjaer1@gmail.com
Anne Juul: Bestyrelsesmedlem
e-mail: annejuul@ka-net.dk
Brian Møller: Bestyrelsesmedlem
e-mail: harmonikaen@gmail.com

Næste nummer af Strofen udkommer i medio Januar 2021
Indlæg til bladet sendes til: Redaktør: Karen Margrethe Silberbauer
Tlf.: 42 51 15 99 e-mail: ka-ma.silberbauer@ka-net.dk
Indlæg til bladet senest mandag den xx xxx 2021
Prøv at kikke på foreningens egen hjemmeside:

http://visensvennerkalundborg.dk/
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