Bestyrelsen

Formand og redaktør:
Kirsten Bøgelund
Tlf.: 2073 6568
E-mail: kibe@boegelund.info

Kalender :
(ændringer kan forekomme)

Visearrangementer:
22. Marts 2018
Viseaften/generalforsamling
Visevært: Henning – Tema: 2
af mine favoritviser
Kasserer og webredaktør:
17. Maj 2018
Benny Bøgelund
Viseaften – sommerafslutning
Tlf.: 4182 4554
Visevært: Peter
E-Mail: bennyboegelund@gmail.com
13.
September 2018
Bank: 2470 – 898 378 6031
Viseaften – start på
efterårssæsonen
Sekretær:
Visevært: Marie
Alice Ilberg Schultz
25. Oktober 2018
Tlf. 75 59 83 27 / 20 99 83 27
Viseaften
E-mail: alice@schultz.mail.dk
Visevært: Lene
Tema: Viser med omkvæd
Kristian Frandsen
29.
November 2018
Tlf.: 75 59 82 92 / 26 39 82 92
Viseaften – juleafslutning
E-mail: kristianfrandsen@outlook.dk
Visevært: Alice
7. Februar 2019
Næste blad
Viseaften
Kommer i april/maj 2018
Visevært: Torben
Har du/I nogle ønsker til indlæg i det
næste blad så send en e-mail til
redaktøren.

9. årgang nr. 2

Marts 2018

Viseaften i marts

Som altid her i marts indeholder viseaftenen en kort generalforsamling.
Efter generalforsamlingen er der almindelig viseunderholdning, hvor
Henning er visevært.

Viseaftenerne foregår i OK-Klubbens
lokaler, Ålegården 3, 6000 Kolding.
Fællesspisningen begynder kl. 18.,
for dem, som har bestilt smørrebrød.
Viseunderholdningen begynder kl.
18.45. Der er kaffepause midtvejs,
og vi er færdige ca. 21.30. Husk, at
man kun kan betale med kontanter.

Henning har valgt temaet: ”2 af mine favoritviser”. Det bliver spændende
at høre, hvilke viser vore udøvende holder af.
Vi glæder os til at synge for og med jer d. 22. marts i OK-Klubben.

Generalforsamling

Generalforsamling begynder kl. 18.45 – lige efter fællesspisningen. Det er
i princippet gratis for medlemmer at deltage i generalforsamlingen, men
hvis man ønsker at deltage i fællesspisningen og viseunderholdningen
koster indgang 20 kr. For at kunne stemme til generalforsamlingen skal
man have betalt kontingent for 2018. Kontingent på 150 kr. pr person kan
betales via netbank 2470 – 898 378 6031 eller kontant ved indgangen
torsdag d. 22. marts.

Juleafslutningen

På vores viseaften den 1. februar havde vi en afstemning blandt de
fremmødte medlemmer om, hvorvidt vi skulle flytte juleafslutningen fra den
første til torsdag i december til enten den anden torsdag i december eller
den sidste torsdag i november. Der var stort flertal for at holde juleafslutningen den sidste torsdag i november, så i år bliver juleafslutningen den
29. november.

Viseeftermiddag

Søndag den 18. marts 2018 kl. 14.30 – 15.30 holder vi en viseeftermiddag
på Nicolai Scene. Der er gratis adgang, så inviter dine naboer, familie og
venner med til en hyggelig eftermiddag.
Vi skal en tur på havet, forstået på den måde, at det kommer til at dreje sig
om søen/havet set fra forskellige synsvinkler. Som f.eks. Inger Lauritsens
viser om kvinderne, der oplever deres mænd drage ud på farefulde togter
på havet med risiko for aldrig at vende hjem igen.
Vi skal bl.a. også høre visen om Kristian Larsens forlis, Sorte Rudolf,
Admiralens vise og mange, mange flere.
Et par sange, hvor publikum er med (fællessange), er der også plads til.
Igen sørger nogle fra vores faste team af visesangere og
akkompagnatører for en festlig underholdning.
Vi glæder os til at se dig/jer.

Musikalsk foredrag med Drachmanns Venner
Søndag den 15. april 2018 kl. 14.00 holder Lene og Peter foredrag om
”Holger Drachmann – poet og lejlighedsdigter” - i samarbejde med
Dronning Dorothea Teatret.
Foruden at høre nogle af Holger Drachmanns viser og sange samt
historier og anekdoter fra hans liv og levned, skal I også synge nogle
fællessange, - bl.a. en festsang, som Holger Drachmann skrev til Kolding
Latin- og Realskoles sommerudflugt til Løverodde i maj 1895.

Kl. ca. 15 holdes der en pause, hvorefter Lene og Peter besvarer
spørgsmål fra salen om Holger Drachmann.
I pausen kan der købes yderligere forfriskninger i baren – og I kan
desuden erhverve Lene og Peters nye CD med tilhørende bog med
fortællinger, viser og sange af Holger Drachmann til nedsat pris: 175.kr. (normalpris 198.-).
Kun kontant betaling eller Mobilpay.
Sted: Dorothea Teatret, Zahnsgade 53, 6000 Kolding
Entréprisen er 50.- kr. inklusive en valgfri forfriskning (kaffe, øl, vin,
vand).
Kom i god tid, så I kan nå at komme på plads ved de hyggelige
caféborde i teatret
Læs mere om Drachmanns Venner på hjemmesiden:
www.drachmannsvenner.dk

Kontingent 2018

Årskontingentet på kr. 150,00 kan enten betales kontant ved indgangen
eller i pausen (til kassereren). Ved overførsel til foreningens bankkonto
skal I huske at anføre navn/navne.
Bank: Nordea konto 2470-8983 786 031

Gæster

Bestyrelsen har vedtaget, at det fremover vil være muligt at medbringe
en gæst, eller et par, til hver viseaften (dog ikke den/de samme hver
gang) til samme indgangspris som I selv betaler på kr. 20,00, men husk
gæsten/gæsterne skal registreres ved indgangen.

Madbestilling

Husk at bestille smørrebrød (senest søndagen før), hvis du vil deltage
i fællesspisningen. Hvis du også, eller kun, vil have kaffe eller te og
kage eller bolle, skal du også huske at bestille dette.
Bestillingen foregår hos Kristian og Anne-Marie enten på e-mail,
mie.skovvang@gmail.com, eller på telefon 26 17 82 92.
Madbestilling kan også foretages via hjemmesiden:
Tryk ctrl. + klik på: http://www.visensvennerikolding.dk
Ps: Hvis du ikke i løbet af et par dage (senest søndag før viseaftenen)
har modtage en kvittering på din bestilling fra Anne Marie, bedes du
kontakte hende.

