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Sæson 2016/2017.
Kære alle sammen.
Kan det passe, er det rigtigt - JA, DET ER DET – der er gået et år igen. Tiden løber,
derfor er det så vigtigt vi bruger den rigtigt, det kan så være forskelligt for den
enkelte, men ét er vi enige om, os der er medlem af VISENS VENNER ALLERØD –
vi er så glade for, at sæsonen nu er i gang igen, så vi atter kan møde hinanden,
underholde jer visevenner – synge sammen.
Vi har planlagt en god sæson – det har vi faktisk gjort os umage med i rigtig mange
år, ja 30 år. Det fejrede vi sammen i marts 2016. Vi glæder os til endnu mange
oplevelser sammen med jer, og vi har sørget for at der bliver nogle dejlige
overraskelser, spændende solister og musikere – og så selvfølgelig vore egne dygtige
aktive.
På gensyn og kærlig hilsen
Hanne
Den 16. september
Første viseaften i sæsonen er FREDAG DEN 16. SEPTEMBER 2016. Det er vanen
tro os selv – dem vi kan – I har hørt dem før og så krydret med MIRONIKA som er
en kvartet af vore aktive, og ikke mindst FOUR JACKS delvis vore egne aktive samt
3 solister hentet fra Hillerød og omegn. Vi glæder os.
Viseværten glæder sig også
Hanne
Viseaften d. 21. oktober:
Fredag den 21. oktober får vi besøg af dygtige visesangere fra Visens Venner
København, nemlig Finn Schlanbusch, Stampe Villadsen og Vibeke Broby og med
sig har de en meget dygtig pianist Ragnhild Dissing. Dejligt de sagde JA – I kan
virkelig glæde jer. Vore egne aktive vil også underholde denne aften.
Så ses vi – på gensyn og kærlig hilsen
Hanne

Viseaftenen den 18. november:
Shu-bi-bua viseaften.
Den 18. november 2016 vil vi lave en lidt anderledes viseaften, som vi måske bør
kalde: ”Det kan man vel ikke kalde en vise!!”
Jeg har 3 søstre. Når vi er samlet i festligt lag, synger vi højt og længe fra
Arbejdersangbogen. Som modtræk til det, har vores til sammen 10 sønner, - fra
midten af 1980`erne ”sunget os af banen”, når de istemte Shu-bi-dua sange, og de er
nu meget voksne og har nu nogle meget kraftige mandsstemmer. Da vi sidst ”blev
sunget af banen” spurgte vi dem, om de kunne overtales til at synge ved en viseaften,
og 6 fra ”Fætterklubben”, som de ynder at kalde sig, var med på ideen.
Efter en for dem meget vanskelig udvælgelsesproces har de udvalgt sange, der med
hård hånd er begrænset til 2 x 30 minutter.
Til at ”pakke” dette program ind, har vi bedt vores egne dygtige aktører optræde med
tidssvarende sange/viser fra Shu-bi-dua-tiden 1970- 1980- 1990´erne og det har der
været stor interesse for, så ud over Shu-bi-dua vil I komme til at høre/synge med på
sange af bl.a. Anne Linnet, Lis Sørensen/ Sebastian, Kim Larsen, Pia Raug, , Anne
Dorthe Michelsen, Steffen Brandt,. Clausen og Petersen, Erik Grip, John Mogensen.
Jeg glæder mig meget!
Med viselig hilsen
Annette Nisbeth

Bordbestilling:
Kontakt venligst Hans Østergaard mail: hcoe@post.tele.dk eller tlf. 45810748

Som medlem er du sikret plads på viseaftenerne, hvis du har tilmeldt dig senest
en uge før viseaftenen. Det kan ske, ved at du skriver dig på de fremlagte lister
viseaftenen før, ved at ringe til mig på 45810748 eller ved at maile til mig på
adressen hcoe@post.tele.dk
Meddel eventuelt, hvem du ønsker at sidde sammen med. Hvis du har mulighed
for det, bedes du primært bruge tilmelding via e-mail !! Husk at melde afbud,
hvis du alligevel ikke kan komme.
På viseaftenerne åbnes dørene kl. 18:15, hvorefter vi spiser vores medbragte
mad. Selve viseunderholdningen begynder kl. 19:30.
Gæster skal også tilmeldes, men vær opmærksom på, at medlemmer har
førsteret indtil ugen før viseaftenen. Hvis I har tilmeldt gæster og ikke har hørt
fra mig tirsdagen før viseaftenen, er der plads til gæsterne.
Hans Østergaard

Kalender 2016/2017:
December d.16. er Vibeke Schou og Birgit Kappel Nielsen visevært.
Januar d. 20. 2017 Birgit Kappel Nielsen
Februar d. 17. Jens-Jørgen
Marts d. 17. Søren
April d. 21. Karen
Der vil komme nærmere information om disse kommende viseaftner.

Bestyrelsen:
Formand/udeoptræden:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Best.medlem
Best.medlem:

Hanne Kiær
Karen Træden Fløe
Peter Angelo
Karin K. Sundstrøm
Vibeke Schou
Jørgen Clausen

hannekiaer@mail.dk
systuen@nielsen.mail.dk
pa@city.dk
karin.sund45@gmail.com
vbkschou@gmail.com
jkclausen@hotmail.com

Har du brug for underholdning:
Til fest og anden sammenkomst, kan vi i samarbejde med dig, sammensætte et
program, kort eller langt, som passer netop til din fest og dine behov.

Kontakt Hanne Kiær. tlf. 23283343

OBS: Vi kunne godt bruge flere sangere og musikere !!!
Så har du lyst til at synge fra scenen, eller mestrer du et instrument, så hører vi meget
gerne fra dig.
For nærmere information, kontakt venligst: Karen Træden Flø eller Hanne Kiær.

