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Reminder:
Du kan stadig nå at få rabat på dit ophold på Ryslinge Højskole. Hvis du tilmelder dig inden den
1. marts gives der en rabat på 500 kr. I kan se programmet på VVD's hjemmeside under kurser.
Lise Ketilsø Hansen
pressemeddelelse

Visens Dag i Norden og generalforsamling
Skånske Bo-Anders Dahlskog kommer til Odsherred når Viseforeningen DenVise14. marts fejrer sit første

år med en koncert.
Viser er tradition når man taler Evert Taube. Og nytænkning når man taler Odsherred.
Den svenske visealfader Taube skrev over 200 viser til inspiration for flere generationer. Hans fødselsdag
markeres i hele Norden hvert år i marts. Viseforeningen DenVise har holdt visefestival i formandens have i
Rørvig 3 år i træk, men blev først etableret som forening med en bestyrelse for et år siden. Formanden,
som er en kvinde, Malene Langborg, har været initiativtager til Odsherred Sangskriverklub, projekt
GeoSange til Geopark Festival i 2014 samt projekt SindssygeSange når anstalten på Anneberg fylder 100
år her i 2015. Malene mener nemlig at rock'n'roll og instrumental jazzfusion er helt i orden, men at VISEN
er det stærkeste musikalske redskab til at fortælle historier.
Derfor har hun indbudt ham de kalder visernes Mr. Google, skånske Bo-Anders Dahlskog til at optræde i
Aksen, Asnæs. Udover at være et nørdet viseleksikon, er denne Dahlskog en blændende musiker og
fortolker som med glimt i øjet, stor entusiasme og en fantastisk stemme kan underholde de fleste. Han
taler tilmed dansk. Bo-Anders er nomineret til årets hæderspris og årets artist af 'Folk- &
Verdensmusikgallaen' i Stockholm. Viseforeningen har skyndt sig at slå en klo i ham, inden han bliver for
populær og måske ikke har tid til at komme til Odsherred.
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 14. marts hvor Viseforeningen DenVise starter med generalforsamling kl.
14.30. Koncerten starter kl. 16 og indledes med et par viser af formanden inden Bo-Anders Dahlskog går
på scenen. Billetprisen er 80,- kr. men medlemmer af viseforeningen har fri adgang. Det koster
selvfølgelig ikke noget at deltage i foreningens generalforsamling. Drikkevarer kan købes. Husk: Viser
Virker!
(Fortsættes)
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FAKTA:
Generalforsamling og 1 års fødselsdag i Viseforeningen DenVise
+ koncert med Bo Anders-Dahlskog i anledning af Visens Dag i Norden.
LØRDAG 14. MARTS 2015 KL. 14.30 - KONCERT KL. 16-17.30
Kulturhuset Aksen, Centervejen 91, 4550 Asnæs
Fri entré for medlemmer, fri entré til generalforsamling, koncertbillet: 80,- kr. i døren.
Rabatpris til medlemmer af VisensVenner: 75,- kr.
Salg af drikkevarer til fordel for foreningen.
www.DenVise.dk
viseforeningen@denvise.dk
Malene Langborg, telefon 4098 1017
Læs om Bo-Anders Dahlskog:
http://folkgalan.se/foresla-vinnare/arets-hederspris/
http://folkgalan.se/foresla-vinnare/arets-artist/

Skrevet af Malene Langborg 29. Januar 2015 - pr@denvise.dk

[FOTO: Visernes Mr. Google, Bo-Anders Dahlskog fra Skåne optræder i Odsherred, foto: Paulo De
Oliveira]
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