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Kalender:
Viseaften den 7. april kl. 19,30
Dørene åbnes kl. 19,00
Hulemøde onsdag den 26. april kl. 19,00 i hus 3.
Bemærk datoen
Vi evaluerer den foregående viseaften og taler om den kommende
sæson. Og så hygger vi os.
Husk Onsdag den 19. april 2017 kl. 19.30 Afholdes der
generalforsamling i festsalen på Skolen på Herredsåsen hus 2.
Dagsorden ifølge lovene
Forud for generalforsamlingen kl. 18,00 serveres der smørrebrød, en
øl eller vand og en snaps.
Af hensyn til dette er tilmelding nødvendig Bestilling af mad kan ske
på mail til Hanne Ilkjær senest den 12. april.
kasserer@visensvennerkalundborg.dk
Eller på telefon til Anne Juul 61 10 35 60 den 12. april mellem kl.
10,00 – 17,00.
Efter generalforsamlingen er der underholdning.
Hvis andet ikke er nævnt er alle vores arrangementer på
”Skolen på Herredsåsen” Klosterparkvej 175, Kalundborg
Anne Juul
Temaet på viseaftenen den 7. april er:
Visen, jeg er vild med
Kære alle visevenner!
Så er det heldigvis igen forår og dermed også tid til viseaften med
”frit valg på alle hylder” Det lægger op til, at alle visesangerne
kommer med det, de har vildt lyst til at synge.
Det bliver en aften, der spænder vidt, lige fra tyvernes viser og til i
dag. Lene og en gæstesolist vil være vores pianister denne aften –
Super.
Jeg glæder mig til at se alle den 7. april.
Denne aften skal I selv medbringe
madkurven.
Drikkevarerne skal naturligvis købes i
baren til foreningens fordelagtige priser.
Mange hilsner Karin
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Fra bestyrelsen
Ja, nu er det forår – et forår så nyt
at havens erantis ta´r bad i en pyt.
Selv fløjter jeg muntert om kap med en stær
og fyldes med glæde – for våren er her.
Foråret er over os, og fredag den 7. april er sidste viseaften i sæson
2016 / 2017.
Vi er godt i gang med at planlægge sæson 2017 / 2018, der er søgt
lokaler, og programmerne for viseaftnerne er på plads undtagen et,
hvor vi lige skal ha´ aftalen i hus med musikeren.
Lørdag den 11. marts var der Regionalmøde i Visens Venner i
Danmark øst for Storebælt. Det var Kalundborg der stod for mødet,
som blev afholdt på Kalundborg Vandrerhjem.
Der var ankomst kl. 11,30, og så frokost fra kl. 12,00-13,00.
Fra kl. 13,00-17,00 var der delegeretmøde, hvor hver forening deltog
med 2 delegerede.
Anne-Kirsten Neergaard og Hanne Ilkjær var delegerede fra
Kalundborg. Jeg var dirigent, der kan ikke vedtages noget på
Regionalmøderne, men der kan tales om eventuelle forslag til
Landsmødet i september. Formanden for VVD aflagde en orientering,
kassereren for VVD orienterede om regnskabet, og så var der
ideudveksling, jeg synes det var et godt møde, og der kom nogle ideer
frem, som vi i bestyrelsen vil drøfte på vores bestyrelsesmøde i april.
Kalundborg havde 2 ting, de gerne ville diskutere, pris for forplejning
ved Regional- og Landsmøder, vi konkluderede at vi tilstræber et
rimeligt prisleje. For så vidt, det er muligt.
Hvis der er plads ved Regional eller Landsmøder kan der udstedes
gæstebilletter / tilhørerkort.
Det er naturligvis uden tale- eller stemmeret.
Vi stiller forslaget om gæstebilletter til Landsmødet i september, så
må vi se, om det bliver vedtaget
I bestyrelsen var vi enige om at invitere den tidligere landsformand
for Visens Venner i Danmark Leif Kirkvaag med frue med til
Regionalmødet, det var dejligt, at Leif og Kirsten ville deltage og
dejligt at være sammen med dem.

For gæsterne var der arrangeret en rundvisning i Højbyen med Peter
Hermann som guide. Gæsterne var meget glade for denne rundvisning,
da de kom ind i Vor Frue Kirke, øvede Asta Basta koret, og de sang 3
numre for gæsterne, det var da en flot gestus.
Efter middagen var der viseaften, hvor Ole Bünger var konferencier, det
klarede han så fint. Vores pianist Vagn Olsen spillede til en del af de
udøvende, det klarede han i fin stil, som han plejer. Nogle havde deres
egen pianist med. Det er altid dejligt at høre udøvende fra andre
viseforeninger, så alt i alt synes bestyrelsen, det var en dejlig dag.
Der var en rigtig god stemning, så det siger vi tak for. Det er dejligt at
stå som arrangør med en følelse af, det var rimelig arrangeret
Bedste hilsner
Anne Juul
Se billeder fra Regionalmødet på forsiden (red.)
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