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Aalborg går nye veje

Vise-Ven-syssel Tidende

Som I husker, har medlemmer af Visens Venner i Hjørring adgang til
arrangementer i Visens Venner i Aalborg på samme betingelser som
Aalborgs egne medlemmer. Som regel er det gratis. Samme regel
gælder i øvrigt i de øvrige 31 visevenneforeninger i Danmark.
I nærmeste fremtid er der to interessante arrangementer i Aalborg.
Tirsdag den 14. marts, kl. 19 synger Aalborgs udøvende medlemmer
viser skrevet af en håndfuld af vores bedste visedigtere, nemlig
Thomas Kjellerup, Erik Grip, Anne Linnet, Bente Kure, Cæsar, Peter
Westh og Helge Engelbrecht. Det er der ikke så meget nyt i.
Men fredag den 17. marts kl. 19.30 - 23.30 er der et fælles
arrangement imellem Aalborg Danse- og Spillemandslaug &
Visens Venner. Man kan veksle imellem at få en svingom til musik
af Laugets orkester og nyde en vise af Visens Venner. Selvfølgelig
bliver der også fællessange, som alle kan synge med på. Der vil være
den fornødne instruktion til det hele, så alle kan være med. Men man
må også gerne sidde stille og roligt og lytte og se på. Entré 50 kr.
inkl. kaffe og kage.
Vores søndenfjords visevenner holder til på Trekanten, Bibliotek og
kulturhus, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Ø. Det er ikke muligt at
medbringe egne forfriskninger på Trekanten, men der kan købes vin,
øl, vand, kaffe og kage i caféen. Ved de fleste arrangementer skriver
man sig på en liste og får kaffen og kage for 25 kr.
Turen fra Hjørring til Aalborg varer omkring ½ time i bil. Trekanten
ligger kun få minutters kørsel fra motorvejen.
Har I lagt mærke til, at vi ved vores seneste viseaftener har haft
besøg af flere medlemmer Visens Venner i Aalborg?
Fritz Tandrup

Næste viseaften er fastlagt til 22. maj
og er sidste viseaften i 1. halvår, men vi kommer igen
efter sommerferien
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INVITATION TIL GENERALFORSAMLING.
MANDAG, DEN 27. marts, KL 19,00, I BISTRUPKIRKEN .
Efterfølgende er der viseaften
Aftenens emne er:

Han, Hun og Kærligheden.
Birthe Iversen
visevært

Poeten
Det letter på al slags besværlighed,
at emnet er han, hun og kærlighed,
der ikke gør blind,
men vender vort sind
mod forårets spirende herlighed,
hvor livskraften vågner og indebær,
at manden bli´r kærlig og kvindekær
og hun bli’r så varm i hans stærke arm,
at han bare ik’ kan la’ hende vær’.
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Viser / Visor
Vi har tidligere omtalt det nordiske viseblad Viser / Visor. Bladet
kommer to gange om året og udgives af Norsk Viseforum,
Rigsförbundet Visan i Sverige og Visens Venner i Danmark. Her
findes masser af stof om det righoldige udbud af viser i Norden

I det seneste nummer findes hele to artikler fra vores eget
nærområde. Nemlig en om Inger Lauridsen og en om Niels Hausgaard.
”Viser” har besøgt Inger Lauritzen i anledning af hendes 90 års
fødselsdag sidste år. Vi får et spændende indblik i livet ved havet og
baggrunden for Ínger Lauridsens viser. Livet på havet var umådelig
hårdt og ikke ufarligt. De sejlede ud i åben båd og sørgede for livets
opretholdelse. Ikke bare det, men redningsbåden måtte ud ved
havsnød og forlis. Da gjaldt det livet.
En af Ingers bedste viser er citeret:
”Intet som hav og Bølger kan drage,
Uroen kalder længslerne frem.
Den, der vil sejle, lever med savnet
Delt mellem havet og sømandens hjem.
Blændende hav glitrer som rav,
Vindstille dage du sømanden gav.
Lysere klang, bølgerne sang,
Hør det endnu engang.”
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I et interview med Niels Hausgaard kommer vi helt ind i hans
”maskinrum”. Niels vil ikke bare give folk, hvad de vil have. Det er
snyd. Han vil hellere give dem noget, de ikke vidste, de kunne få.
Interviewet kommer ind på spørgsmålet om, hvad en god vise er.
Niels siger: ”Den skal handle om publikums liv. De viser, der handler
om forfatteren, er ofte så forfærdelig kedelige. Jeg tror aldrig, jeg har
skrevet en sang, der kun handler om mig selv.”
Visen vil nok ikke uddø som genre, men den vil uden tvivl skifte form,
mener Niels.
”Hvordan introducerer man en vise?” spørger intervieweren.
Niels har jo dyrket netop dette i årevis og har en magisk evne til at
fatte sig i korthed, så budskabet står lysende klart. ”Jeg kan nemmere
sige, hvad man ikke skal gøre. Ikke genfortælle visen eller pointen,
heller ikke hvornår den er skrevet og af hvem. Det er folk ligeglade
med. Fortæl en god parallel historie, der spændes som en bue – og lad
visen være pilen!”
Her er der vist noget at tænke over for visesangere.
Bladet Viser/visor koster 100 kr. pr. årgang. Se nærmere på vores
hjemmeside.
Fritz Tandrup

