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Vise-Vasse udgives af Visens Venner Århus og udkommer efter behov. Henvendelser skiftligt
eller telefonisk er meget velkomne og kan omhandle alle forhold, der vedrører foreningens
drift. Sådanne henvendelser behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.
Ansvarshavende redaktør: Ole Christensen.

Nordeafonden sponserer nyt grej

Vi søgte Nordeafonden og fik 15.000 kr. så gik vi på
udsalg og købte et klaver til foreningen samt en
ekstra Bose L1 kompakt aktiv højttaler. Det betyder,
at vi fremover får en bedre lyd i Fritidscentret på
vores viseaftener. Vi var så heldige, at der var ophørsudsalg i 4sounds Århusafdeling. Vi fik en klækkelig
rabat, så vores egenbetaling blev begrænset til de
kabler, nodestativ og adaptere, vi skal bruge, for at få
hele anlægget til at fungere optimalt. Tak til Nordeafonden og 4sound for denne store håndsrækning.

3. oktober: Viseaften

Sæsonen indledes med et besøg fra Visens Venner i
Randers. Vi er gået i gemmerne (ikke i hundene) for
at finde gamle revyviser frem og puste nyt liv i dem.

14. november: Viseaften

Det viste sig umuligt at booke torsdag d. 7 november,
så derfor er viseaftenen rykket en uge. Menneskerettighederne er under pres, for hvordan håndterer vi
de store humanitære katastrofer, flygtningestrømme,
klimaforandringer osv. Hvad vil det egentlig sige at
være menneske? Det er der skrevet mange viser om.
Vi har udvalgt nogle stykker af dem.

5. December: Viseaften

Julen skal selvfølgelig markeres, men vi får også
besøg. Britt og Almer Simonsen bor i Fakse Ladeplads, hvor de hvert år, til glæde for visevenner i hele
norden, arrangerer Viser i Vandkanten. Det er et træf,
hvor vi lærer nye visevenner at kende. Britt og Almer
kan også selv synge viser og kender den danske
visetradition indgående. De er ildsjæle, der ikke alene
brænder for at vedligeholde og udvikle traditionen
selv. Deres store netværksarbejde er til gavn for alle
viseforeninger, når vi skal finde nye, dygtige solister.
Glæd jer til at opleve de to øse af deres store musikalitet, vid og viden.

6. februar: Viseaften

Den danske visetradition er fyldt med ”Skæve eksistenser” – farverige og sære er de, men har det til
fælles, at de alle rummer en god historie. Den vil vi
gerne fortælle i en tid, hvor landsbytossen i det store
hele er afskaffet.

5. marts: Viseaften

Vi får besøg af Søren Korshøj. Han skriver brandgode
tekster og når i den grad ud over scenekanten. Han
har i øjeblikket et nyt album på vej, men der ligger
allerede meget på nettet. Skriv ”Søren Korshøj” i
søgefeltet på youtube og få en smagsprøve. Vi varmer
op med en times koncert før Søren går på.

2. april: Viseaften

Sebastian er en af vore mest kendte og respekterede
sangskrivere, der igennem årtier har skrevet egne
sange og komponeret musik til film og teaterforestillinger. Denne aften laver vi et lille udpluk af sangene.

7. maj: Viseaften

Vi kender alle sammen sange, der ikke vil slippe. De
er simpelthen så gode, at de overlever generationer.
De bliver indspillet, fortolket, over og undersat på
alle mulige måder. De kaldes for evergreens. Vi har
kaldt vores tema denne aften for ”Greens på dansk”.
Melodierne kender I på forhånd, men det kan godt
være, I bliver overraskede over teksterne. Kom og
nyn med.

14. maj: Generalforsamling

Giv dit besyv med, når vi snakker om, hvad der skal
ske fremover i Visens Venner Århus. Det kræver, at
du er med i foreningen.

Hulemøder - hvad er det?

Hulemøderne er den mulighed, de udøvende,
bestyrelsen og de praktiske folk har for at mødes.
Hovedformålet er at planlægge og prøvekøre de indslag, vi selv står for på en viseaften. Der er mulighed
for at møde op på Skovvangscentret fra kl.17 og øve
med sin akkompagnatør efter forudgående aftale. Kl.
19. er der plenum. Her orienterer bestyrelsen om de
beslutninger, der er truffet på bestyrelsesmødet. Efter
orienteringen er der debat, og der skrives et referat
af hulemødet. Har du lyst til at være med på scenen,
kan du kontakte et bestyrelsesmedlem for at få mere
information om, hvordan det foregår.

Hulemøder 2019

5. og 19/9, 31/10, 21/11, 12/12

Hulemøder 2020

9/1 og 23/1, 20/2, 19/3, 23/4

Bestyrelsen for
Visens Venner Århus
Formand:
Ole Christensen
Daugårdsvej 6
8732 Hovedgård
Tlf: 30110916
oc@olechristensen.de
Kasserer:
Erling Hylander
Skovbyvej 7
8763 Rask Mølle
Tlf: 21458317
erling@visens-venner-aarhus.dk
Sekretær:
Erik Børrild
Næsbyvej 31
8270 Højbjerg
Tlf: 20193780
erikborrild@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Lena Nielsen
Reginahøj 9 3th
8200 Aarhus N
Tlf: 0632137
mikkel2709@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Ole Ankjær
Gimlesvej 2.1
8960 Randers SØ
Tlf: 28893625
oleama@hotmail.com

Hjemmesider

www.visensvenner.dk
www.visensvennerranders.dk
www.visensvennerhorsens.dk
www.visensvenner-kjellerup.dk
www.sangskriver.dk
Århus Viseklub: Formand: Helge Lund
mail: kahrlund@stofanet.dk
www.rosenteatret.dk
Kig også forbi vores egen hjemmeside
www.visens-venner-aarhus.dk.
Der kan være nyheder som ikke står i
ViseVasse, da hjemmesiden er både billigere og hurtigere at opdatere. Har du
kommentarer eller forslag til indhold på
hjemmesiden, kan du henvende dig til
Ole Christensen.

Tag gæster med

Du er altid velkommen til at tage en gæst med til viseaften. En
gæstebillet koster 50,- kr, der refunderes, hvis gæsten melder sig ind
samme sæson.

Praktisk info om viseaftener

Viseaftenen begynder kl. 19. En aften forløber sådan: Lydprøver kl.
17 - 18, spisning (medbragt mad) fra kl. 18 - 19. Drikkevarer købes
på stedet. Første sæt fra kl. 19 - 20, pause fra kl. 20 til 20.30, sidste
sæt kl. 20.30 - 21.30. Viseaftenerne finder sted på Fritidscenter
Skovvang, Skovvangsvej 127, 8200, Århus N.

Kontingentbetaling

Kassereren vil være taknemmelig, hvis de der bruger netbank, inden
den 5. oktober vil overføre kontingentet for den kommende sæson.
Kontingentet er 200 kr. pr. medlem og indbetales til Danske Bank,
reg. nr. 1551, konto nr. 1998226. Husk at anføre hvem betalingen
gælder for.

Hvem er Niels Hausgaard?

Ikke kun i Aarhus, men på landsplan, oplever viseforeninger
medlemstilbagegang. De gamle falder fra og der kommer ikke nye
til. Hvorfor? og Hvad gør vi? En indlysende årsag er en naturlig
form for afgang, vi ikke kan gøre noget ved. Viserne interesserer
ikke et ungt publikum. De forbinder ikke noget med begrebet. For
nogle år siden interviewede jeg Niels Hausgaard. Bagefter skulle
jeg til en familiesammenkomst og fortalte begejstret. “Hvem er
Niels Hausgaard?”, spurgte en af de unge.
Så gik situationens alvor op for mig... Alle kender Kim Larsen, ikke
så få kender Lars Lilholt, Shubidua spilles stadigvæk. Der er mange
gode tekster rundt omkring i popmusikken. Jeg er også med i
Visens Venner i Horsens. Da vi på et tidspunkt lavede en koncert
med sange af Flemming Bamse Jørgensen og John Mogensen, kom
der så mange mennesker, at vi måtte afvise folk i døren. Det var
stadig det modne publikum, men salen var fyldt. Jagten på det unge
publikum kan vi godt glemme.
I enhver viseforening gælder, at man kun kan lave det repertoire,
der kan indøves af de udøvemde - og her er det lysten der driver
værket. Hvis ingen kan spille (eller vil lære) Shubidua udenad,
bliver der ingen koncert med Shubidua-sange.
Heldigvis er alle viseforeninger forskellige, hvad angår arbejdskultur og musikalsk interessefelt. At besøge hinanden i de forskellige
foreninger og at invitere hinanden, “låne” akkompagnatører, er
derfor en oplagt mulighed for at få fornyelse og inspiration.
Ole Christensen

Sluk ikke mobilen - tag billeder

En gang jeg var på scenen, ringede min mobil. Det var en kanonsjov afbrydelse. Sæt gerne jeres mobiler på lydløs, så de ikke bimler
og bamler, men brug jeres kamera og tag billeder. Vi vil gerne
have nye, bedre og aktuelle billeder på vores hjemmeside, men de
færreste af os aktivister har tid til at tage dem, når det går løs.
I øvrigt er vi meget taknemmelige over, at I altid hjælper os med at
stille borde og stole på plads.

