August 2014
Festugekoncerten 4. september

Viseaften 5. Marts

Mere af det samme, der alligevel er forskelligt fra hvad det
var? Spejle er ikke hvad de har været. Igen har Århus Festuge
lagt hjernen i blød for at hitte på et tema. Vi andre må så lægge
vores hjerner i blød for at finde ud af, hvad meningen med
temaet er. Sådan har det været de sidste mange år, så der er
intet nyt under solen. Temaet for festugen er: Same but different (det samme, men noget andet). Visens Venner i Århus er
stadig Visens Venner, men efter generalforsamlingen vil den
så sandelig blive noget andet. Vi er selv på scenen (det samme),
men får også besøg af Århus Viseklub (noget andet). Joh, vi gør
hvad vi kan for at leve op til festugens tema.

Tema-aften med Visens Venner Århus. Om der bliver tale om
et eller flere temaer ved vi ikke ved redaktionens slutning.

Ekstraordinær generalforsamling 2. oktober

På baggrund af de seneste års betragtelige underskud vedtog
generalforsamlingen at hæve årskontingentet fra 150 til 200 kr.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Visens
Venner Århus den 2. oktober kl. 18.00 i Fritidscenter Skovvang,
Skovvangsvej 127, 8200 Århus N.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af vedtægtsændringer udsendt med ViseVasse
4. Afstemning om vedtægtsændringer
5. Valg af suppleanter i henhold til de ændrede vedtægter

Viseaften 2. oktober

Vi får besøg af en kær, velkommen og velkendt gæst, der endnu ved redaktionens slutning ønsker at holde kortene tæt til
kroppen. Vi har lovet at respektere dette. Gæsten vil prøvekøre
dele af et nyt program og indhøste erfaringer og respons på
sine ideer. Vedkommende er helt sikkert værd at bakke op.
Derudover står vi selv på scenen.

Viseaften 6. november

Besøg fra Visens Venner i Randers, der tidligere har besøgt os
med et program, der indeholdt gårdsangerviser. Denne gang
skal vi høre det program, der blev fremført i “Randersugen”.

Viseaften 4. december

Hvad er mere passende til en munter juleafslutning end tre
syngepiger. Det skulle da lige være en masse skøre og sjove
julesange, som vi har fundet frem, fordi det er jul. Syngepigerne Lena, Janni og Vibeke bakkes op af deres trofaste
pianist, Bente. Forhåbentlig kommer der også lige en eller to
skøre nisser forbi (måske med nødder).

Viseaften 22. Januar

Besøg fra Visens Venner i Horsens. Visens Venner i Horsens er
en veletableret viseforening med en erfaren gruppe udøvende
og ikke mindst mange akkompagnatører. Derfor tør vi godt
love, at det bliver en meget afvekslende aften.

Viseaften 9. April

Aarhus Sangskriverforening har lige så mange medlemmer
som Visens Venner Århus og afvikler en række arrangementer
for sangskrivere i løbet af en sæson, herunder en velbesøgt
koncert på Godsbanen.

Generalforsamling 7. Maj kl. 18.00.
Kontingentstigning

Nødvendigheden heraf er efterfølgende blevet yderligere understreget af, at foreningen fremover må undvære indtægterne
fra såvel foyerkoncerterne i Musikhuset som engagementerne for Clementia logen, idet disse to arrangører har valgt at
fortsætte samarbejdet med Niels Skouby og ikke med Visens
Venner Århus.

Kontingentbetaling

Betalt kontingent giver også i år adgang til festugeviseaftenen
den 4. september, så kassereren vil være taknemlig, hvis de,
der bruger netbank, inden da vil overføre kontingentet for den
kommende sæson til altså:
200 kr pr medlem. Husk at anføre hvem betalingen gælder for.

Bankkonto

Den forrige bestyrelse valgte at skifte bank til Nordea, reg. nr.
1944, konto nr. 0726793212. Kassereren vil dog snarest muligt
genåbne vores gamle girokonto i Danske Bank, reg. nr. 1551,
konto nr. 1998226. Vi udsender besked pr e-mail, når der igen
kan betales kontingent til denne konto - formentlig i løbet af
august måned.
Vi regner med at lukke Nordea-kontoen med udgangen af 2014.

Viseaftener og hulemøder finder sted i Fritidscenter
Skovvang, Skovvangsvej 127, 8200 Århus N.
Viseaftenerne begynder kl. 19.30 og varer til 22.15.
Lydprøver fra kl. 17.00.
Adgang for medlemmer med eller uden madkurv fra
kl. 18.00.
Hav venligst tålmodighed ved kontingentkontrol.
Drikkevarer købes på stedet.

Bestyrelsen for Visens Venner Århus
Formand:
Ole Christensen
Tlf: 23200916
mail: oc@olechristensen.de
Daugårdsvej 6
8732 Hovedgård
Kasserer:
Erling Hylander
Tlf: 21458317
mail: erling@visens-venner-aarhus.dk
Skovbyvej 7
8763 Rask Mølle

V i s e - Va s s e
Vise-Vasse udgives af Visens Venner Århus og
udkommer efter behov. Næste gang i marts/april
2015 hvis ikke andet oplyses på hjemmesiden.
Henvendelser skiftligt eller telefonisk er meget
velkomne og kan omhandle alle forhold, der
vedrører foreningens drift. Henvendelser behandles af bestyrelsen senest på førstkommende
møde efter modtagelsen af henvendelsen. Ansvarshavende redaktør: Ole Christensen.

Sekretær:
Vibeke Broby
Tlf: 26173787
mail: vibekebroby@hotmail.com
Tretommervej 59
8240 Risskov
Bestyrelsesmedlem
Lena Nielsen
Tlf: 20632137
mail: mikkel2709@gmail.com
Jyllandsgade 10.2
8900 Randers
Bestyrelsesmedlem
Erik Børrild
Tlf: 20193780
erikborrild@gmail.com
Næsbyvej 31
8270 Højbjerg
Hulemøder
9-10/8		
28/8		
18/9		
16/10		
20/11		
18/12		
12/2		
26/2		
19/3		
23/4 		
14/5		

Relevante hjemmesider
www.visens-venner-aarhus.dk
www.visensvenner.dk
www.visensvennerranders.dk
www.visensvennerhorsens.dk
www.sangskriver.dk

Weekend hos Ellen Margrethe og Erling
Hulemøde i Fritidscenter Skovvang
Blad i nyt format
Hulemøde i Fritidscenter Skovvang
Vise-Vasse overgår til nyt format. Det er
Hulemøde i Fritidscenter Skovvang
der to primære grunde til. For det første
Hulemøde i Fritidscenter Skovvang
Hulemøde / Julefrokost i Fritidscenter Skovvang kræver det mere plads og dermed mere
papir at ombryde og eventuelt hæfte bladet
2015
i A5 format. Det betyder ekstra vægt og
Hulemøde i Fritidscenter Skovvang
porto. Mange modtager bladet i en netudgave i PDF-format, Hvis denne udgave skal
Hulemøde i Fritidscenter Skovvang
være skærm- og printvenlig, kræves en
Hulemøde i Fritidscenter Skovvang
anden ombrydning end det er tilfældet for
Hulemøde i Fritidscenter Skovvang
A5 papirudgaven.
Hulemøde sæsonafslutning

HUSK: Der er mulighed for at mødes med sin akkompagnatør efter aftale fra kl. 17. Vi kan blandt andet lave indspilning af
akkompagnement beregnet til at øve efter. Fra kl. 19.30 er der plenum, hvor vi sammen eller i mindre grupper planlægger
kommende projekter.

