Vise-Avisen
Sæson 2016-17
”Byger, der går og kommer, det er den danske
sommer” – flere gange denne sommer er denne
linie kommet mig ihu, for det skal jo ikke regne
ret meget, før vi glemmer de solrige dage, som
ikke ligger langt tilbage – og det skal ikke være
fint vejr ret længe, før vi stønner over varmen
Nå, men alt i alt håber jeg, at I, vore kære visevenner, har haft en god sommer.
En ny vise-sæson nærmer sig, og det er jo
altid spændende. Længere omme kan I læse
formandens beretning fra generalforsamlingen.
Det er rart, at vi alle ved, hvad der foregår, så vi
kan hjælpe foreningen videre på vej.
Denne sommer, nærmere betegnet den 17. juli,
gæstede Visens Skib traditionen tro Svendborg.
”Kammerateriet” åbnede for andet år gæstfrit
sine døre for koncerten kl 20. Et perfekt sted
med sit ”slogan” på væggen:
Alle her er én af os.
Om eftermiddagen lavede Bjarne B Jørgensen,
TVTSvendborg, og jeg et interview med Niels
og folkene på Visens Skib. (Det kan ses på
www.netTv-Fyn.dk/kulturkanalen.)
Her vil jeg lige ridse op, hvad vi erfarede:
I år 2000 fik Niels og Leni idéen til Visens Skib,
da deres sang i en havn en skøn sommeraften
havde begejstret de omliggende lystsejlere.
Niels lagde selv skib til. Det første skib blev
hurtigt skiftet ud til det større Ellinor af Ebeltoft,
som stadig bringer sangerne frem fra havn til
havn. I år er 30 havne anløbet og den danske
sang/vise på denne måde promoveret.
Niels Skouby alias Kaptain Høiben lægger
ruten, vedligeholder skibet, holder kursen
og finder sammen med Leni frem til
sæsonens bemandingsliste. Der er 4 perioder,
hvor man skifter solister, enkelte er dog med i
længere tid. I år har Iben Hasselbalch,
(Bamlingsskinken), været med hele måneden
og Brian Møller (Donkeymanden) også det
meste af perioden.
Svendborg er et godt sted for af- og påmøn-
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string, for her er gode trafikale forhold for videre
færd på fastlandet. Mens vi sidder og snakker,
kommer vores fynske indslag ombord – klar til
en uge på bølgen blå. Det er Karen og Tommy
Hovgård Nielsen (Dem fra Fin).
Niels pointerer, hvor vigtigt det er, at vi synger
på dansk, for vores modersmål ligger tættest
på vore følelser, og den danske sang har ikke
gode kår i medierne. Derfor er Visens Skib et
kulturfremstød med en mission!
For et par år siden var økonomien lige ved at
stoppe Visens Skib, fordi Kodas krav var urimelige. Det var lige før, Niels og Leni skulle betale
af egen lomme for at give gratis koncerter i de
danske havne. Nu har de dog fået en rimelig
aftale med Koda.
Ingen tjener altså penge på at sejle med Visens
Skib, alt gøres af ildsjæle, hvis hjerte banker for
sang og musik. Niels er taknemmelig for skibets
sponsorer: Danske lystsejlere, Nordea-fonden
og Tuborgfondet.
Denne sommer har været præget af dårligt
vejr. Niels sammenligner ligefrem vejret for
nylig med en novemberdag i Grønland. En
gang blev koncerten afbrudt af styrtregn, så de
optrædende og publikum hjalp hinanden med at
komme i ly, så koncerten kunne fortsætte. I det
hele taget har Visens Skib et trofast publikum.
Leni Petersen alias Søfartsstyrelsen og Mega
(m/k) okken.
Er formand for foreningen ”Visens Skib”, en
logistikkens mester. Planlægning starter i januar, der er mange hensyn, der skal tages ang. de
steder, man anløber. Omkring marts er brikkerne faldet på plads, og vennekredsen rundt
om i havnene informeres. Når man er i gang,
hjælper alle mand om bord til. Der er ca 7-9 folk
på skibet ad gangen, heraf 4-6 solister, og der
er rigtig mange hyggestunder før, under og efter
koncerterne.
Det, ingen troede på i starten

er nu blevet en sejlende institution, der vil
fortælle os, at det er godt at synge på dansk,
og viser er meget mere end valsetakt og
klaver. Det er også vigtigt at finde nye viser.
Eric Sandberg alias Sandy en svensk-finsk
visesanger er for 2. gang sammen med sin
kæreste og han elsker konceptet. Da Sverige
er et større land end Danmark, er der måske
flere unge, der synger viser på klubber i
Sverige, ikke i de svenske folkeparker, det er et
uddødt fænomen.
Eric har en god forklaring på det ofte stillede
spørgsmål mellem vise-folk:
Hvordan forklarer man, hvad en vise er?
”Viser er tekstbaseret musik”.
En ganske god forklaring.
Det var jo Evert Taube, som startede Visens
Venner i Sverige, og Sigfred Pedersen, som
startede foreningen i Danmark i 50erne. Derfor
forbavsede det mig, da Eric fortalte, at der kun
er under halvdelen af Visens Venners
foreninger tilbage i Sverige i forhold til
Danmarks 33 afdelinger.
Preben Meldgaard alias Latter (b/k)anonen:
Som er med for tredje gang, og kom med ved
en tilfældighed, kendte end ikke noget til
Visens Skib. Nu bidrager han til den gode
stemning om bord og i havn med sit gode
humør og sine humoristiske indslag, og
spiller harmonika, trommer og revy.
I det borgerlige er Preben konsulent.
Han elsker at dykke efter forsvundne skatte i
havne!

Formandsberetning i Visens Venner
Svendborg 2015 – 2016.
Vi startede planlægning af sæsonen 15 -16
med at have 2 planlægningsmøder hos mig,
hvor indhold af viseaftener planlagdes, samt
beslutningen om øveaften-flytning fra onsdag til
tirsdag blev taget.
Lis og jeg var til AKKS’ Dialogmøde i Odense
for om muligt at få nye idéer – og om muligt
blive klogere!
Så var der visesang på Carlsberg Camping og
Bølgen!
Lis og jeg var til landsmøde på Jørlunde Metalskole – udmærket!
Vi fik grønt lys fra Musikskolen ang datoer, trykt
avisen samt lavet nye flyers.
Den 9. oktober havde vi så første viseaften
i den 43. tyvende sæson med fællessang
og egne solister. Jeg var i London, men
kunne da se aftenen bagefter på

www.nettv-fyn.dk – rigtig godt, at vi har
denne mulighed.
I november hyldede vi Halfdan Rasmussen. Et
fint program, som absolut kan genbruges, hvis
foreningen skal optræde andetsteds…
Kalle tog fine billeder af de optrædende. Først i
december stod julen for døren. Ole Rolf kom
som en anden julemand og viste sig som en
sand vise-ven i den 11. time, hvor vi stod og
manglede optrædende. Det blev en fin eftermiddag. Dog har jeg skrevet i vores scrap-bog:
„Skulle vi ønske os noget i julegave, skulle det
være flere gæster til vore vise-arrangementer!“
Jeg tror, vores ønske blev hørt, for foråret
bragte flere gæster end efteråret, og dermed
steg optimismen og kampgejsten.
Vores januar vise-eftermiddag indeholdt loppemarked, Pust og lækkert kagebord a la sidste
år. Vejret var elendigt, men det lykkedes dog
med alle gode kræfters hjælp at frembringe et
overskud på ca. 2.500 kr. mod sidste års
4.000. Februar-programmet bestod af egne
dygtige solister og Elsborg/Maribo duoen, som
de sid- ste måneder var blevet ret kendt, fordi
de var nomineret til Dansktop-talent-prisen, og
dette var blevet bragt i tv nogle gange. For
første gang så jeg stående ovation i VV. Det
var for øvrigt deres debut på en lille intim visescene, men de klarede den lige så godt som i
Boxen, Herning!
Sæsonens sidste vise-aften var 11/3 med Oves
og mine viser, sunget af Lis, Lise, Kirsten, Ole
og Kurt – og Ove akkompagnerede. Dernæst
sang Hanna 4 viser, og efter pausen kunne vi
så takket være C. R. Askegaard og Hustru Ruth
Askegaards Fond til almene formål præsentere
dobbeltkvartetten Music’Alls, som vakte stor
begejstring hos publikum. En dejlig aften som
afslutning på sæsonen.
Stor tak til Claus for at gøre dette muligt
Stor tak til alle aktive visevenner, som gang på
gang trækker et kæmpelæs
Stor tak til dygtige kage-bagere, lopper, plakatmager Ole, til alle, der trækker et læs for VV
Svendborg og stor tak til vores kære kasserer
Steen Warming
Alt i alt blev det en god sæson og inden vi gik
hjem samledes bestyrelsen for at aftale det
første bestyrelsesmøde i den nye sæson.
Birthe Wittendorff

Vise-venne-kalenderen
Vise-venne-Kalenderen 2016-17
Tirsdag
20. september kl 19.30
Tirsdag
4. oktober
kl 19.30
Fredag
7. oktober
kl 19.30
Tirsdag
25. oktober
kl 19.30
Tirsdag
8. november
kl 19.30
Fredag
11. november kl 19.30
Tirsdag
15. november kl 19.30
Tirsdag
29. november kl 19.30
Søndag
4. december
kl 15.00
Tirsdag
3. januar
kl 19.30
Tirsdag
17. januar
kl 19.30
Søndag
22. januar
kl 15.00
Tirsdag
7. februar
kl 19.30
Tirsdag
21. februar
kl 19.30
Fredag
24. februar
kl 19.30
Tirsdag
7. marts
kl 19.30
Tirsdag
21. marts
kl 19.30
Fredag
24. marts
kl 19.30
Tirsdag
25. april
kl 19.30

øveaften
øveaften
viseaften
øveaften
øveaften
viseaften
øveaften
øveaften
vise-eftermiddag
øveaften
øveaften
vise-eftermiddag
øveaften
øveaften
viseaften
øveaften
øveaften
viseaften
generalforsamling

BESTYRELSEN
Formand, bladansvarlig Birthe Wittendorff
tlf. 21 40 63 91

kl vær 2,2
kl vær 2,2
kl vær 2,2
kl vær 2,2
kl vær 2,2
kl vær 2,2
kl vær 2,2
kl vær 2,2
kl vær 2,2
kl vær 2,2
Denne aften er flyttet til Skallen!
kl vær 2,2
kl vær 2,2
kl vær 2,2

Kontingent:
250 kr. pr. person pr. sæson, dvs 6 arrangementer
150 kr. pr. person pr. ½ sæson
Tag en gæst med til gæstepris: 50 kr.

Næstformand

Lis Warming
tlf 21 38 92 89

Kasserer

Steen Warming

Indbetal venligst på vores konto-nr. i Fynske
Bank:
Regnr. 0815 kontonr. 000 08 91169
(husk navn og adr. + entreform)

Bestyrelsesmedlem

Susan Jensen

Eller betal ved kassen ved indgangen

Bestyrelsesmedlem

Ole B Larsen

Suppleant

Vivian Edelborg

Suppleant

Hanna Ragnarsdottir

Sted:
Musikkens Hus, Dronningemaen 57, Svendborg.
Indgang fra parkeringspladsen bag skolen mellem
biblioteket og Fattiggården (Svinget).

Revisor

Kurt Rasmussen

TAK til FYNSKE BANK for støtte

Husk:
Alt skal medbringes. Hvad du ønsker at nyde samt
diverse service. Der er rygning forbudt i hele bygningen!
Husk:
Vi vil så gerne have flere aktive, så kom til
øveaften og se, hvad der sker! Og endnu flere
gæster – så tag venner og naboer med!

Vise”aftener” og repertoire
Fredag den 7. oktober kl 19.30
Vi begynder med en rigtig hyggelig viseaften
med egne solister og god tid til hygge. Nu er det
tid at synge sammen igen – og finde melodien!
Fredag den 11. november kl 19.30
Egne solister og Mogens Kold

Hanne Th Nørgaard fik sin første guitar som 11
årig og sørgede derefter dagligt for, at der var
larm i huset. Som 14 årig begyndte hun at spille
orgel til private fester o.l., hvilket udviklede sig til
en mangeårig periode, hvor hun sammen med
et orkester spillede til halballer rundt i det meste
af Jylland.
De seneste år har Hanne spillet i en duo, hvor
de bl a spiller en del af hendes egne numre –
og sidst, men ikke mindst er hun for fire måneder siden blevet bassist i et danseorkester.
For nogle år tilbage lavede Hanne melodier
til flere af Birthe Wittendorffs tekster. Flere af
disse numre vil hun spille, når hun besøger
Visens Venner Svendborg den 22/1 2017.
Fredag den 24. februar kl 19.30 Skallen!
Denne aften foregår ikke på Musikskolen, men
i Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99, over
for Føtex, med
Egne solister og ”SYVSOVERNE”

Mogens Kold har i mange år spillet dansk folkemusik i forskellig sammenhæng, både til folkedans og på gaden.
Det med at stå på gaden, elsker han. Og for en
del år siden begyndte Mogens at synge viser
– det er fantastisk at synge danske viser, siger
han – og til mange viser hører jo tit og ofte en
god historie.
Hver søndag synger og spiller han i en lille frikirke, det er både salmer og lidt mere rytmiske
sange. Nu kommer Mogens og spiller for Visens
Venner Svendborg den 11/11 2016.
Søndag eftermiddag den 4. december kl 15
Egne solister og Tåsingekoret, som også sang
JULEN ind så smukt for os sidste år!
Søndag eftermiddag den 22. januar kl 15
Egne solister og Hanne Th Nørgaard

Syvsovernes musik er irsk inspireret, men med
danske tekster. Lidt som De gyldne Løver. Lidt
jazz i den lettere, lystigere ende. Lidt anekdoter. De plejer at blande en cocktail af forskellige
numre, så deres optræden er varieret, lystig og
underholdende.
Kom og oplev Syvsoverne i Visens Venner
Svendborg 24/2 2017
Fredag den 24. marts kl 19.30 Musikskolen!
Egne solister i en JOHN MOGENSEN-aften
STOR TAK til FYNSKE BANK for at støtte
Visens Venner Svendborg

