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Satire på spring
11. januar
Viseaften
Af Annet Laursen Skjelsager

D

enne første viseaften i 2019 får vi
besøg af satirens mester Carl-Erik
Sørensen. Dansk rimsmed og revyforfatter som leger finurligt og fabelagtigt
med det danske sprog, så han får danskerne til at brøle af grin.
Med over 1500 revytekster har han
skabt sig et navn og en identitet som en
spøjs og sublim rimsmed i den lange
flotte og ferme tradition af danske digtere, som kan rime med både mening og
galskab.

Foto
Carl Erik
Sørensen
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Carl-Erik Sørensen modtog 24. september Modersmål-Selskabets pris 2018
for sine originale og folkekære tekster,
der sprogligt spidder den danske folkesjæl.
”Dén tid, vi lever i, er ikke noget at
grine af – men dét kan være svært at
lade være med, når C-E S vender det
hele på hovedet”.
Som akkompagnatør til Carl-Erik Sørensen denne aften kan vi glæde os til
at høre Henrik Krogsgaard. Jeg tror at
de fleste af vore publikum har oplevet
Henrik Krogsgaard i mange sammenhænge gennem årene bl.a. i TV.
Vore egne musikere spiller lidt under
spisningen og til en del fællessange.
Måske har Carl-Erik Sørensen CD'er og
sin bog ”Se tiden an” med til salg.
Vi har denne aften let forhøjede priser medlemer Kr. 50,- / gæster Kr.100,Visens Venner Furesø

Vækkeuret Carl-Erik
Af Gits

H

an er 64. Kun de grå
hår er tilbage. Men
Hr. Sørensen bliver stadig
fodret (tak Beatles).

Følg nu godt med

Det man skriver i en avis
skal jo gerne passe,
hvor vi (revy) skal
få det til at være sjovt.
Carl-Erik Sørensen

Hvert år begår Carl-Erik Sørensen sine
revy-forbrydelser på stribe. Igen har
mesteren viser, monologer, og sketches
på i landets revyer. Og forbrydelserne:
Mister du koncentrationen kan det være
Årets Pointe der gik op i røg.
Hr. Sørensens tekster er ofte så præcise og underspillede at de slet ikke egner sig til revy. Horden af halvberusede,
humørsvingende, melodifokuserede,
ømme af hårde sæder, og førstegangshørere kan slet ikke følge med. Både koreografi og scenografi er forhindringer
for de rene ord af guld.
Lad os trykke dem på det fineste papir, så kan vi læse dem igen og igen. Det
må da hjælpe. NEJ! det forbaskede bras
har mistet sin farve. Mit råd: Gem dig
alene i en hule med et par hovedtelefoner, luk øjnene, åben ørene og hør. Bare
hør. Hør det ske!
Hr. Sørensens tekster er fuldstændigt uegnede til revy, og alle dem der
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kan holde koncentrationen
sidder tryllebundne hver
gang.

Halvdødens grin

Ofte underholder han os
med hvor hjerteligt de priviligerede ser
på fællesskabet og de upriviligerede.
Hvor vi griner. Tårene triller.
Skal det siges kort så ville Hr. Sørensen være uinteressant uden den indføling som vandet fra de mørke brønde
giver. I følge mange budhister er livet
smerte. Vi har brug for latter, smil og
grin. Hr. Sørensen leverer.
Gennem årene har Hr. Sørensen
skrevet julekalendere til TV, revytekster
med blandt andet Arne Myggen, og torteret unge sjæle med naturvidenskabens
mest djævelske instrumenter (Algebra
og ekstra dimensioner).
Det går naturligtvis ikke ustraffet
hen. Hr. Sørensen er kommet i aviserne,
skrevet i bøgerne, og påtvunget moderne kunst der vidner om hans gerninger.
Konen må være godt træt af omtalen,
opmærksomheden, og det tingel tangel
der følger med Hr. Sørensens hobby.
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Revydirektørernes sang
tekst
musik

CE Sørensen for Revy DK
Mickey Holm-Pless 2010

Er du groet fast
i hjørnesofaens betræk.
Er du nu parat til en
der er lidt frisk og fræk.
Syn’s du avisen
er en frygtelig tynd gang pis.
Syn’s du at krisen snart
er gået helt op i en spids.
Syn’s du det hele går
så skidt så du bliver træt.
Så har du desvære fuldstændigt ret.
Derfor bør du styrte ud
og købe en billet
En billet til hva' for no'et?
Ja, prøv at gæt!
Til Revy, en dansk revy.
For den er både ven i nøden,
og et plaster på dit sår.
Det er revy, det' dansk revy.
Og vi har krisehjælp til alle,
for der er mange af os hvert år.
Her får du mænd og damer
der er klædt festligt ud.
Og her får du eddermamer
båd’ humør og overskud.
Skal det være crazy
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eller noget med politik.
Og med noget god musik.
Vi vil gøre alt for dig,
så kom og kig.
Det er revy, det' dansk revy.
Og det er her og det er nu
og det er special price for you.
Det er revy, det' dansk revy.
Hvorfor dog lede andre steder
når vi har alt hvad du skal bruge.
Skarp kritik af både venstre og højrefløj
Og en masse tykke mænd i dametøj.
Du kan få en stærk satirisk vise,
og nogle steder kan man også spise.
Parodier på dem vi kender.
Sjove piger med kunstige tænder.
Håret er børstet og tøjet er pænt.
Og ind imellem er der li'frem
nogen der synger rent.
Det er revy, det' dansk revy
Det er revy, det' dansk revy.
og der er alt fra en skideballe
til strudsefjer i røven på alle.
Det er revy, det' dansk revy
så hvis du vil dit eget bedste,
så skal du se en splinterny
dansk revy.
Visens Venner Furesø

Noget om helte
8. februar
Viseaften
Af Hans Aagaard Larsen

D

e fleste visevenner kommer nok til
at tænke på Halfdan Rasmussens
herlige digt, når de læser ovenstående.
Men..
En rigtig helt er en fisk.

Helten
lever især i relativt store og dybe søer
med klart, iltrigt vand. Helten er tilbøjelig til at danne bestande med lokale
særpræg.
I Danmark forekommer to typer af
helt, svævhelt og bundhelt. Svævhelt
holder til i de frie vandmasser. Bundhelt holder til..
på bunden.

1.2 Person man beundrer (eks.
sports- og popstjerner).
2. Opdigtet figur - ofte hovedpersonen
- i en roman, en spillefilm el.lign., som
regel med gode og positive egenskaber,
kæmpende mod ondskab eller uretfærdighed (eks. helte og skurke).
Temaet Noget om helte vil på viseaftenen
den 8. februar blive vendt og drejet. Forhåbentligt og antageligt går der ikke for
meget fisk i det, men til gengæld vil vi
forsøge at kaste lys over de menneskelige helte fra alle mulige vinkler.
Vi har ganske mange sagnhelte og
krigerhelte - ikke mindst søhelte, men
Coregonus lavaretus,
eller Helten, illustration fra Iduns kokbok
1911.

Andre helte
eksisterer dog også. F.eks. hos menneskearten (Homo sapiens) "Det tænkende menneske". Helt er her fælleskøn
og har forskellige betydninger:
1. Person som modigt og tappert udfører store eller farlige bedrifter.
1.1 Person som uselvisk hjælper eller
redder nogen i en farlig situation (eks.
dagens helt).
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også hverdagens helte og heltinder, tøffelhelte, selvbestaltede helte og uheldige helte, som, der er gode chancer for,
vil dukke op.
Scenen vil denne aften blive indtaget af vore egne sangere suppleret med
gæstesangere - måske endda en heltetenor - og i salen et heltemodigt syngende
publikum.
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På med hatten
8. marts
Fastelavns viseaften
Af Mette & Laila

V

i kan nok ikke forvente, at I kommer udklædt, men vi vil være glade for at se en sal fuld af sjove og flotte
hatte. Vi har prøvet det før, og det var
meget festligt.
Denne aften byder vi på lidt af hvert.
Vi underholder selv noget af tiden med
muntre indslag. En blandet buket af

dejlige fællessange vil også være på programmet.
Vores gæst denne aften er Sisse Bohn
fra Visens Venner Allerød. Hun vil synge nogle af sine dejlige, morsomme og
underfundige viser.
HUSK at sætte kryds i kalenderen,
og glæd jer til denne aften.

Så syng da, Furesø!
31. marts, søndag kl. 15.00 – 17.15

K

ulturhusets foyer danner for anden
gang ramme om det traditionsrige
syng-sammen-arrangement for hele Furesø.

Til traditionerne hører både den brede
danske og den lokale sangskat med
”Flyv, fugl! Flyv over Furesøens vove”
som den mest elskede repræsentant,
men også sange, som ikke alle umiddelbart kender.
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Til traditionerne hører også underholdningsindslag ved Skovgårdens kor,
Værløse Folkemusikanter og sangere og
musikere fra Visens Venner Furesø, der
også akkompagnerer fællessangene under ledelse af Grete Hermansen.
Konferencier er Hans Aagaard Larsen.
Café Rucola holder eftermiddagsåbent
i forbindelse med arrangementet, som
der i øvrigt er gratis adgang til.
Visens Venner Furesø

Fin Alfreds skatte
12. april
Viseaften
Af Annet Laursen Skjelsager

Foto Fin Alfred Larsen.

V

il du røres af sangen og vugges af sækkepibe, klarinet, fløjter og horn, for
tonerne, så hør på Fin Alfred. Lad at nævne nogle få.
ham trille dig et eventyr.
Som 10-årig fik han en banjo af sin
Fabeltiden med friske navere, hjem- mor. For hver ny sang han lærte skulle
løse musikanter, og fredløse gårdsange- han få en krone. Hvor andre har et hore er forbi. Og her står han
vedfuld grå hår, der har Fin
så, trådt ud af myterne som En god ting ved musik er, Alfred et af viser.
at når den rammer dig,
en anden Blå fisk.
Han dvæler i fiskerlejets så føler du ingen smerte.
I 2002 fik han en Danish
Bob Marley
renoverede idyl. Havluften
Music Award for Årets Danog syslerne dulmer kun den
ske Vise Album, med Håndværste vandrelyst. Fin Alfred må stadig værkersange og Skæmteviser fra København og
på marked, festival, eller til Visens Ven- Omegn. Husk lommepengene til CDer.
ner i Furesø.
Find livstykket hos os denne forårsaften eller på FinAlfred.dk. Sidste gang
Hvis Jord- og Betonarbejderne havde Fin Alfred kom på besøg var der publien kulturpris ville han vinde den. Og kum helt fra Visens Venner Randers, og
det gjorde han.
flere af hans elever fra Tingluti.
Fin Alfred spiller flere instrumenter,
harmonika, mandolin, guitar, banjo,
Strofen 68
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Etiketten sladrer
Kontingent pr. år

Post

Medlemmmer 30 kr
Gæster
75 kr
Ændringer annonceres.

Få Strofen og seneste nyt per mail.
Tilmeld dig med en e-mail til kassereren (forsiden)
Den trykte udgave ligger til afhentning på viseaftener.
Følg VisensVennerFuresoe.dk

Tid og sted

VisensVenner.dk

Kaffe-te med pladsbillet

Spisning
1830
Viseaftenen
1930
Slut ca.
2200
Ellegården i Farum
Stavnsholtvej 168
Ændringer annonceres.

Madkurven

Husk din egen madkurv med bestik,
servietter, og det hele, til viseaftenen.
Køb drikkevarerne i baren. Det gør
arrangementerne i Visens Venner Furesø mulige.

Pladsbestilling

Få indflydelse på hvor du og dine venner sidder og drikker kaffe til næste
viseaften, kontakt Annet (forsiden).

Paraplyorganisation for rigets visevenner, Visens Venner i Danmark, har
også en hjemmeside.

Huleprøver

Mødeaftener for aktørerne bliver
holdt på Ellegården 1930-2200.
3. januar
10. januar
24. januar
7. februar
21. februar
7. marts
28. marts
11. april
22. august

hulemøde
hulemøde
hulemøde
hulemøde
hulemøde
hulemøde
hulemøde
hulemøde
planlægningsmøde

afsender: Visens Venner i Furesø, Skovbakken 90, 3520 Farum

for sæson 2018-19, 150 kr per person
Reg. nr. 1551 konto 16871087
Husk at skrive afsender og email.

Står der korrekt navn og indbetalingsdato på etiketten, er alt i orden.
Kontakt kassereren (forsiden) ved
spørgsmål og ændringer.

