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Visens Venner i Ballerup
er en forening, hvor glade amatører synger for hinanden og vennekredsen. Vi afholder viseaftener i

Baghuset, Sct. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup.
Dørene åbnes kl. 19.00. Alle er velkomne, det er dog en god ide at reservere bord hos Karen Jensen:
viseaften@gmail.com eller tlf: 28 91 09 72
Medlemmer kan tilmeldes 14 dage før en viseaften, og gæster 5 dage før.
Fra kl. 19.00 til kl. 20.00 spiser vi den medbragte mad,
herefter er der optræden og fællessange til kl. ca. 23
Øl, vin og vand skal købes på stedet.
Entre: 35 kr. for medlemmer, 100 kr. for gæster. Årligt kontingent: 175 kr.

Viseaften fredag d.11. september
I den nye sæson fejrer vi viseforeningens 20 års jubilæum
Annette og Uffe gæster Ballerup.
Med baggrund i såvel songwriter som
spillemandstraditionen er de ved at
skabe en personlig stil.
Hovedinstrumenterne er 12-str. guitar samt violin - og begge synger.
Alle tekster er skrevet af Uffe, og
kredser om verden set fra seniorvinklen, så hvis man har trang til underfundige ord tilsat lidt humor, kunne
”Dikkedar” være et meget godt bud.
Stilen er folkemusik med inspiration
fra mange steder.
Tradition og fornyelse.

”Dikkedar”
Så er det tid, at betale kontingent det
koster 175 kr. årligt.

OBS. De runde borde er reserveret for optrædende, hjælpere og bestyrelsen.

Bestyrelsen

Netbank reg.nr. 1551 konto nr. 4983297.
eller på giro 498-3297 debitor 01

Formand: Britt Schirmacher Simonsen, tlf: 61 30 33 11, britt.sch@gmail.com
Næstformand: Erik Bentzen tlf.46 13 90 35 erik.bentzen@mail.dk

Der kan også indbetales kontant på første viseaften.

Kasserer: Lisbeth Bramaholm, tlf: 36 30 98 49, lisbeth-bramaholm@mail.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Nina Bøg Jeppesen, tlf. 44 48 27 68 ninaboeg@gmail.com
Erika og Keld Nørregaard Tlf. 44 97 26 28 kelderikanorregaard@email.dk
Karen og Leif Jensen Tlf. 28 91 09 72 leifkar@adr.dk
Redaktion: Birgit Bramaholm
Mere udførlig omtale af viseaftnerne og sidste nyt,
kan du altid se på vores hjemmeside:

www.visensvennerballerup.dk

De to Troubadourer; Almer og
Britt vil også sørge for underholdning denne aften.
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Viseaften fredag d.9.oktober
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Viseaften fredag d.20.november
er

En duo bestående af en sanger og en trommeslager hører vel til blandt de mindre almindelige konstellationer, men sådan er det i duoen FAVN.
FAVN består af Don Falch og Paw Koch, som er to særdeles erfarne musikere. Og det
kan høres!
Don Falch er FAVNs forsanger.,og besidder den vigtige evne at gøre en sang vedkommende. Derudover er han bandets sangskriver. Don spiller desuden guitar og mundharpe.
Paw Koch er noget så sjældent i Danmark som en lyrisk trommeslager, der har
bevaret den barnlige glæde
ved musikken og instrumentet i sit spil.
FAVN er aktuelle med albummet "Kys dine ar", som
vil kunne købes ved koncerten, hvor FAVN i aftenens
anledning vil fokusere på de
af deres sange, der tydeligst
har rødder i visetraditionen.

Mads Westfall
– en ægte trubadur
Mads Westfall har 25 års erfaring
som professionel entertainer og
trubadur. Senest hørte vi ham med
visetrioen Halfdanskerne her i
VVBallerup.
Også som solist klarer han sig
fremragende. I foråret 2015 udkom
hans 3. solo-album ”Spor” på pladeselskabet Exlibris.
Mads Westfall har nu sammensat et nyt, poetisk soloshow med det bedste fra
sit repertoire. Programmet består af de mest populære af Mads´ egne kompositioner, suppleret med viser af Halfdan Rasmussen og andre danske digtere
og fortolkninger af kendte danske klassikere fra 1970´erne. Oplev det unikke
show, hvor en stærk stemme, lækkert guitarspil, begavede og morsomme tekster og topprofessionel underholdning går hånd i hånd.

Erik.
Viser og fællessang
Køb venligst også kaffen i Baghuset når I er til viseaften,
Hans Raahauge vil
synge viser, akkompagneret af Niels
Flemming på flyglet.

Har du lyst til at være aktiv?
Du behøver hverken være sanguddannet eller spille et instrument.
Det vigtigste er, du er glad for viser og at du vil dele ud af denne glæde
ved at arbejde med viserne, så din fortolkning også bliver en oplevelse for
os andre.
Vi mødes til et arbejdsmøde—et hulemøde—nogle timer efter aftale.
Ring til Erik Bentzen på 46 13 90 35 og hør nærmere.

så støtter I foreningen bedst muligt

Trio Brudholm vil atter underholde
med deres dejlige sange om alle
livets aspekter.

I sæsonen 2016 fortsætter vi med viseaftener:
15/1—12/2—1/4
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