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Vise-Ven-syssel Tidende

Travl sæson for de udøvende
Mange af jer ved godt, at vi holder 5 årlige viseaftener for
medlemmerne, og sommetider lidt til. I sidste efterår var
sidegevinsten en koncert på Vendsyssel Teater, hvor vi samarbejdede
med Visens Venner i Aalborg.
Dette samarbejde fortsættes her i foråret med koncerter i Aalborg
og i Brønderslev (Se nedenfor). Til hver koncert mødes solisterne med
Aalborg til både en indledende prøve og en generalprøve. Ved siden af
disse koncerter er vi inden sommerpausen engageret til mindst fire
ud-af-huset-arrangementer. I februar skal vi underholde i
Andelsboligforeningen Korngrunden, og i marts går turen til Hirtshals
Husmoderforening og til Hjallerup Kulturhus. Senere på foråret er der
viseaften i Foreningen Norden i Farsø, hvor man har bedt om nordisk
indhold. Det kan vi sagtens klare, da vi jo har sangere, der behersker
svensk.
Arrangementerne er normalt af ca. to timers varighed, og vi plejer at
sende 4 - 5 sangere og (selvfølgelig) altid Jørn, vores uundværlige
pianist. Hver sanger vælger 4 - 5 sange, og der synges 4 - 5
fællessange, så et arrangement får omkring 20 indslag. Det hele styres
af formanden, der modtager bestillinger, undersøger sangernes
muligheder for at deltage, fordeler opgaverne og udarbejder et
program til hvert arrangement.
For musikerne betyder aktiviteterne, at de i løbet af foråret har fat i
noder til mindst et par hundrede melodier, heraf en del nye. Mange
gange skal sangerne have melodien omsat til en anden tonart end i
den originale node. Så der er nok at se til.

Visens Venner i Hjørring
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Invitation til Viseaften den 12. februar
kl. 19.00 i Bistrupkirken.
SMIL DU ER PÅ!
I en kold tid byder vi velkommen til årets første viseaften, med
morsomme viser, der kalder på sund latter og varme smil.
Vi glæder os til at synge for Jer og sammen med Jer, så tag det
varme tøj frem og kom, og husk nu smilet.

Aftenens visevært er: Birthe

Poeten
Vi indleder året med flot honnør
til lystige viser og godt humør,
og I må forstå,
at ”Smil, du er på”,
sætter fut i hver syngende sang-aktør.
En aften med den slags humør-profil
vil udløse masser af grin og smil,
for tone og klang
i hver eneste sang
er holdt i den lystige vise-stil.
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Kontingent for 2018
En stor del af vore medlemmer har betalt kontingent, men jeg
tillader mig at anmode om afregning fra de medlemmer, der
endnu ikke har.
Foreningens konto i Sparekassen Vendsyssel er
9070 1621566233

Meget andet end "giro 413" hørte vi denne dejlige aften. Vi
hørte "Aqua Vitæ" og "skadefryd", og vi hørte også "et
stjerneskud". Nævnes her kan ikke alle fremførte viser denne
aften, men tro mig alle kunne fortjene en omtale.

Anmeldelse af viseaften 4. december 2017
Aftenen startede med en fyldt sal og en fyldt madkurv.og
Kl. 18 præcis bød formand Fritz velkommen på vers til
"ønskekoncert", som var aftenens tema.
Til formandens store glæde kunne han også byde velkommen
til kirkens menighedsråd. Han så også mange nye ansigter
blandt tilhørerne, hvilket altid skaber glæde.
Kl. 19,00 bød visevært Hanne velkommen til " giro 413". Vi
blev nu fra start taget med til ønskekoncerter fra vel 50 år
tilbage ved en oplagt Else, der sammen med en udklædt
sømand (ved navn Eigil) sang "fiskerpigens sang". Vi blev
snart belært om, at vi skulle " rose vores kone". Birthe havde
dog aldrig fået ros, men kunne alligevel synge om " Lillemor
på Lyngbyvej", hvor hun gav manden lov at banke piben ud
på lillemor.
Og så var viseaftenen godt i gang. Vi fik genopfrisket
trængslerne i køjerne på Bornholmerbåden fremført til megen
moro af Ejvind.
Da jeg stod i garderoben, hørte jeg bag mig 2 personer
bekræfte hinanden i, at " det var vel nok en go' aften." Og så
var det jo nok en rigtig go' aften.
Jeg fik ikke mit ønske opfyldt , men det fik 21 andre, og så
kan jeg sagtens klare mig med det.
Med "ønsket om en glædelig jul"-Poul P

Efter "godnatsangen" gik vi udenfor og startede bilen. Vi
havde igen haft en vidunderlig aften.

To ekstra forårskoncerter
I forlængelse af vores koncert på Vendsyssel Teater i oktober
afholder vi i foråret sammen med Visens Venner i Aalborg
yderligere to koncerter med titlen FORTÆLLINGER I SANG
OG MUSIK. - Kom og oplev en aften med viser for alle
sunget af solister fra Aalborg og Hjørring:
Tirsdag den 27. februar, kl. 19.00 på Trekanten,
Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst.
Billetter, pris kr. 60.-, kan købes ved indgangen eller
bestille på Trekanten, tlf. 99 31 76 00.
Der er mulighed for at købe drikkevarer inden koncerten og
i pausen.
Den tredje koncert i rækken afholdes i Brønderslev tirsdag
den 24. april, kl. 19.00. Nærmere oplysning senere

