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Vise-Vasse udgives af Visens Venner Århus og udkommer efter behov. Henvendelser skiftligt eller
telefonisk er meget velkomne og kan omhandle alle forhold, der vedrører foreningens drift. Sådanne
henvendelser behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
Ansvarshavende redaktør: Ole Christensen.

Slæbesild den 15/2 -2018 fra Århus Viseklub

Underfundig
humor på jysk
og lignende
dialekter. Så
har man hørt
det med før
der falder et
par ører af.

Byens skarpe lys, landsbyidyl med mere
Inden sildene slæber sig over scenen, kommer vore
egne udøvende på scenen. Der er lagt op til en tur i
forskellige bymiljøer. Mon ikke Wollesen oprindeligt
kom fra en lille flække? Var det mon ham, der forårsagede en stor skandale i familien. I hvert fald kom
en mand med en violin forbi. Mødte han sin store
kærlighed, Den utro Augusta, der brændte ham af?
Som en kendt statsminister en gang sagde:
“Jeg ved det ikke.”
Denne aftens medvirkende er: Mette og Ivan,
Kirsten, Janni, Lena og Stampe. Ole A. og Ole C.
(“Violerne”) spiller lidt på guitar og Anders bokser
ivrigt i klaveret.

Viseaften d. 5 april

En projektgruppe er sat på opgaven at programlægge denne viseaften. Nærmere information med
indkaldelsen til generalforsamling.

Øverst venstre:
John: Guitar, vokal.
Øverst højre:
Helge: Ditto.
Nederst: Frank:
Bas og vokal.
Vogt Dem for
tarvelige
efterligninger.

Så har vi atter fornøjelsen
at præsentere vores gode
venner fra Århus Viseklub,
Denne gang Helge Lund,
John Nørgaard og Frank Pedersen, kaldet “Slæbesild”.
Det er garanti for at lattermusklerne bliver rørt, så vi
kan kun håbe at I når det, for
som John siger: “Nu er jeg
kommet i den alder, hvor jeg
overvejer, om det kan betale
sig at købe grønne bananer.”
I øvrigt er der mange andre problemer: Helge døjer
med sit hekseskud og samtidig ødelægger en kør efter
reglerne aktivist hans gode
humør. Frank hader Ikea,
men elsker bajere med sol
i. Sådan er der så meget undtagen når man får løn: Så
er der så lidt. God underspillet lun, jysk humor tilsat en
dråbe malurt.

Takt og tone fra Optimisteatret 1/3
Året er 1968. Vi befinder os i et af DRs TV-studier hvor underholdnings-programmet ”Kender De Deres Klassikere?” er ved at blive optaget. Ugens gæst er
den kendte visesanger og entertainer Otto Schønberg, der til sin store forundring skal stifte bekendtskab med Emma Gads Takt & Tone. I starten er Schønberg uvidende og fordomsfuldt nedladende overfor både Gad og bogen, men
efterhånden som han langsomt lærer dem at kende, forundres han over de
tidløse kommentarer til vores opførsel, de mange, sjove betragtninger og det
store menneskekendskab. Han – og med ham forhåbentlig publikum – ender
således med at blive overrasket, nuanceret interesseret og varm om hjertet. I
forestillingen er der sjove citater, oplæsninger fra bogen, alvorsord, afsnit om
Emma Gad som person samt masser af kendte viser og sange, som på underholdende vis kommenterer indholdet. Sangene og viserne er bl.a. ’Penge’,
’Bar’ det var mig’, ’Kys hinanden’, ’Jeg snakker med mig selv’ ’Månestrålen’,
’Konen, kællingen, madammen’ og ’Jeg sætter min hat som jeg vil’. Medvirkende Allan Høier (skuespiller, sanger) Ronen Thalmay (Klaver). Instruktion: Bo
Skødeberg.

I speedbåd rundt om
Evert Taube 1/3

Som opvarmning til Teatret
Optimis laver jeg en hurtig guided rundfart i Evert
Taubes liv og forfatterskab.
Evert Taube er en af de
allerstørste svenske visedigtere. Han kunne trække fulde
huse, men opnåede aldrig
den litterære anerkendelse,
han havde drømt om. Hans
digtning kommer vidt omkring, både hvad angår musik
og emnevalget i teksterne.
Jeg har valgt nogle viser, der
afspejler dette.
1. Den gode sømandshistorie
2. Det menneskelige drama
3. Naturlyrikken
4. Kærligheden
5. Taknemmeligheden over
livet - og så en enkelt helt
atypisk som Taube ikke selv
turde indspillle, “Den 17.
Ballade”. Der findes oversættelser, men jeg har valgt selv
at gøre arbejdet med de viser,
jeg synger. Evert Taube har
æren for, at vi er sammen.
Det var ham, der stiftede Visens Venner i Sverige.
Ole C.

Bestyrelsen for
Visens Venner Århus
Formand:
Ole Christensen
Daugårdsvej 6
8732 Hovedgård
Tlf: 30110916
oc@olechristensen.de

Hulemøder - hvad er det?
Hulemøderne er den mulighed, de udøvende, bestyrelsen og de praktiske folk har for at mødes. Hovedformålet er at planlægge og prøvekøre
de indslag, vi selv står for på en viseaften. Der er mulighed for at møde
op på Skovvangscentret fra kl.17 og øve med sin akkompagnatør efter
forudgående aftale. Kl. 19. er der plenum. Her orienterer bestyrelsen
om de beslutninger, der er truffet på bestyrelsesmødet.Efter orienteringen er der debat, og der skrives et referat af hulemødet. Har du lyst til
at være med på scenen, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem for at få
mere information om, hvordan det foregår.

Kasserer:
Erling Hylander
Tag gæster med
Skovbyvej 7
Du er altid velkommen til at tage en gæst med til viseaften. En gæste8763 Rask Mølle
billet koster 50,- kr, der refunderes, hvis gæsten melder sig ind samme
Tlf: 21458317
erling@visens-venner-aarhus.dk sæson.
Sekretær:
Vibeke Broby
Tretommervej 59
8240 Risskov
Tlf: 26173787
vibekebroby@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Lena Nielsen
Jyllandsgade 10, 2 th
8900 Randers
Tlf: 20632137
mikkel2709@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Erik Børrild
Næsbyvej 31
8270 Højbjerg
Tlf: 20193780
erikborrild@gmail.com

Hjemmesider

www.visensvenner.dk
www.visensvennerranders.dk
www.visensvennerhorsens.dk
www.visensvenner-kjellerup.dk
www.sangskriver.dk
Århus Viseklub: Formand: Helge Lund
mail: kahrlund@stofanet.dk
www.rosenteatret.dk

Kig også forbi vores egen hjemmeside,
www.visens-venner-aarhus.dk.
Der kan være nyheder som ikke står i
Vise-Vasse, da hjemmesiden er både
billigere og hurtigere at opdatere.
Har du kommentarer eller forslag til
indhold på hjemmesiden, kan du henvende dig til Ole Christensen.

Praktisk info om viseaftener

Viseaftenen begynder kl. 19. En aften forløber sådan: Lydprøver kl. 17 18, spisning (medbragt mad) fra kl. 18 - 19. Drikkevarer købes på stedet.
Første sæt fra kl. 19 - 20, pause fra kl. 20 til 20.30, sidste sæt kl. 20.30 21.30. Viseaftenerne finder sted på Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej 127, 8200, Århus N

Kontingentbetaling

Kassereren vil være taknemmelig, hvis de der bruger netbank, inden
den 5. oktober vil overføre kontingentet for den kommende sæson. Kontingentet er 200 kr. pr. medlem og indbetales til Danske Bank, reg. nr.
1551, konto nr. 1998226. Husk at anføre hvem betalingen gælder for.

Datoer 2017 - 18

Her er de datoer for sæson 17-18, hvor vi har fået lov at låne Fritidscenter Skovvang med sal og køkken. Bestyrelsesmøderne begynder fremover kl. 17 og hulemøder og viseaftener begynder kl.19. Der er mulighed
for at øve inden hulemødet efter aftale med akkompagnatør.
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