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Godt Nytår til jer alle.
Jeg håber, at alle er kommet godt over julen og nytåret.
Vi kan se tilbage på det gamle år med mange gode minder, hvor vi har fået en lille fremgang i
medlemstallet både af unge og de lidt "ældre". Vi har i år genoptaget den gode tradition, hvor
man kan bestille mad til viseaftnerne, og det ser ud til at være en succes.
Det var også et år, hvor vi prøvede at lave en juleeftermiddag med sang, dans om juletræ og
oplæsning af julehistorie, hvilket også var en succes, der var dog plads til flere :).
Vi håber, at i tager lige så godt imod de nye arrangementer i det nye år som I gjorde i det
gamle.
Husk der er altid plads til flere i foreningen, så tag jeres venner, familie og naboer med næste
gang. Det kunne jo være, at de kunne lide det de hører og ser.
Tak til alle gæster og medlemmer både dem der er lyttende, men også til dem der synger og
spiller.
Tak for de dejlige viseaftener og på gensyn her i det nye år.
På gensyn. Formand Søren Hansen

Viseaften den 31. januar 2020
”Filmviser” + Visens Venner fra Køge.
Tovholder Ole Bünger præsenterer viser fra filmens verden.
En Perlerække af viser, bl.a.: ”Pølsesnak” og ”Lad os flyve til en stjerne”Følgende ”stjerner” medvirker: Christina, Ka-Ma, Britta, Hanne,
Henning og Ole.
Dertil kommer vores egne dygtige musikere: Lene og Peter

-

Så glæd jer til en musikalsk, humoristisk og glædesinspirerende viseaften, hvor også
publikum får rørt stemmebåndet!

Ses vi? Det tror jeg! ”Tovholderen”
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Fra Køge kommer:
Helle Juul Sørensen, akkompagnatør
Kurt Stoltze, visefortolker og
Erik Lund-Nielsen, visefortolker.
Kurt Stoltze’s
Deres repertoire spænder vidt fra de
kendte revytekster fra 50’erne og
60’erne til Benny Andersen og Thomas
Kjellerup. Kurt er altid god for en sjov
historie.
Erik Lund-Nielsens repertoire dækker såvel alvorlige viser med "bid" i som morsomme og underfundige viser, der
kan bringe smilet frem. Erik gør meget i recitation, og han er meget optaget af tekster af Henrik H. Lund.
De to akkompagneres af
Helle Juul Sørensen, der er en dygtig og eftertragtet akkompagnatør for sangsolister, og den slags hænger ikke
på træer. Men Helle breder sig vidt, idet hun tillige er aktiv i kammermusik, rock og jazz – når tiden tillader det.

Vi glæder os til et gensyn med dem.
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Kalender:
Viseaften den 28. februar 2020
Ungdommen, Tovholder Gitte
Vores arvtagere udi viseverden.
Ofte høre man i visekredse bekymringer om fremtiden for visen.
Den her aften vil vi gøre alle bekymringer til skamme.
I kan glæde jer til igen at høre Silas Lillevang, i år har han selskab af søster.
Jaquline har, ud over at hun altid har sunget, også spillet en del teater, hvilket jeg er sikker
på at vi ikke er i tvivl om når hun synger.
Sammen med søskende parret får vi også besøg af 4-5 andre unge og yngre sangere,
bl.a. af Lille Rebekka, der vil synge et par Færøske viser.
--------------Viseaften den 27. marts 2020
Svenske viser / Evert Taube og Sigfred Pedersen, Tovholder Gitte
Viseaften den 27. marts 2020 skal vi lytte til viser at Evert Taube og Sigfred Pedersen.
Uden dem var der ikke et Visens Venner som vi kender det i dag.
I første sæt får vi besøg af Benjamin Nielsen der i selskab med Brian Møller
vil synge et udvalg af Evert Taubes viser.
Benjamin har vi tidligere hørt i visens venner.
Han har flere gange været med når vi har haft viseaftner med de unge talenter.
Benjamin er delvis opvokset i Blekinge og det sammen med hans fantastiske stemme
har dannet grobund for hans samarbejde med Brian omkring Evert Taubes melodier.
Glæd jer til at høre Benjamins fine fortolkning og store stemme i samspillet med Brians legende
Harmonika.
Andet sæt kommer til at bestå af dels vores egne visesangere og Det rytmiske kor fra Nyvangskirken.
De vil tage sig kærligt af Sigfred Pedersen. Vi vil synge et bredt udsnit fra hans virke som visedigter.
Vi skal selvfølgelig høre og synge nogle at hans Nyhavns sange men også nogle at de mere tænksomme.

--------------21. april 2020 Generalforsamling
--------------Datoer for viseaftener i efteråret 2020
Fredag den 18. september
Fredag den 16. oktober
Fredag den 27. november
Vi syntes at vi havde et meget hyggeligt julearrangement sidste år, så det vil vi gerne
gentage i år. Datoen for det er sat til den 13. december.
Yderlige informationer kommer i næste ”Strofen”
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Hulemøder 2020
Foregår også i Aktivitetscentret, men nede ad gangen til venstre i nogle lokaler de kalder
Dronninge- og Prinsessestuen

Tirsdag den 4. januar kl. 19.00
Tirsdag den 3. marts kl. 19.00
Tirsdag den 31. marts kl. 19.00
Tirsdag den 22. september kl. 19.00
Tirsdag den 20. oktober kl. 19.00
Tirsdag den 1. november kr. 19.00
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
Karin Hansen: Bestyrelsesmedlem og tovholder for den praktiske gruppe:
e-mail: rud.karin@gmail.com
Brian Møller: Suppleant
e-mail: harmonikaen@gmail.com
Næste nummer af Strofen udkommer i medio august 2020
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 10. august 2020
Prøv at kikke på foreningens egen hjemmeside:
visensvennerkalundborg.dk

Nye tider
18.30 Dørene åbnes
19.00 Alle aftnerne starter, med spisning af medbragt mad.
(Nogle aftner kan der bestilles mad, det annonceres senere)
19.45 1. afdeling
20.30 ca. Kaffen serveres
20.45 ca. 2. afdeling er færdig kl. 21.30 ca.
Hvorfor der står ca. er fordi 1. og 2. afd. kan varier med 5-10 min.
(Der købes øl, vin og vand i baren.)
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