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Unge og gamle kender Midsommervisen, der nok mest synges på Shubiduas melodi nu om dage. Vi åbner sæsonen 
torsdag den 6. oktober og vi glæder os til en hel aften, hvor vi synger et meget lille udvalg af  det enorme bagkatalog 
som Shubidua heldigvis efterlod sig inden gruppens medlemmer gik hver til sit. De skøre og skæve tekster, de sjove 
ordspil og de absurde pointer – det ville ingen finde på at skrive i dag.
Med Michael Bundesens karakteristiske vokal i forgrunden, spillede de Jylland tyndt, men slog efterhånden igennem 
over hele landet – også i København og omegn, hvor de havde skarp konkurrence af  Kim Larsen. Shubberne slog 
igennem med ”undersættelser” af  udenlandske rock og pophits som de gjorde danske ved at lade teksterne befolke 
af  Andrea og Kaj, og ikke mindst Lullu og Van Gogh, samt et utal af  mandspersoner der spiste pølser, kylling og 
Soft Ice i det tempo halshullet tog fra. Gradvist fandt de deres egne ben og skrev både tekster og musik. Det blev til 
kæmpehits som Hvalen Hvalborg og Vuffelivov, der stadig synges i dag. På det musikalske plan vrimler det med alt, 
hvad der gør popmusik til en god lytteoplevelse: Akkordprogressioner fra snart sagt alle musikgenrer og ikke mindst 
finurlige korarrangementer, der udgjorde det perfekte bagtæppe til Bundesens vokal. Aftenens visevært Ivan Bjerre 
Damgård udsendte sidste år en bruttoliste til de udøvende og den blev udfyldt på rekordtid. Vi håber, rigtig mange 
medlemmer og ikke mindst gæster dukker op til denne aften. Det bli’r godt, det bli’r edderbrodererme godt.
Torsdag d. 6 oktober kl. 19.00, Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej 127, 8200 Århus N. 

Storken er en dejlig flyver, koen har et dejligt yver

“Jeg skriver sjove digte, jeg skriver også triste - de første læser andre folk - selv læser jeg de sidste.”
Noget om Halfdan Rasmussen
Sådan kommenterer Halfdan Rasmussen sit eget forfatterskab. Han rummmede begge sider, men blev mest kendt 
for sine Tosserier. Halfdan Rasmuussen blev født på Christianshavn i 1915 under trange kår. Hans medfølelse for 
de svageste og fattigste i samfundet kom til udtryk i digte, der blev offentliggjort blandt andet i ugebladet Arbejdet i 
1930’erne. Den økonomiske krise vakte hans sociale indignation og den kom meget klart til udtryk i hans politiske 
digte. I 1941 udgives hans første digtsamling med titlen Soldat eller menneske. Efter krigen udkom flere digtsamlinger, 
blandt andre Forventning og På knæ for livet. Uanset hvilke lyriske værker, der er tale om, fastholder Halfdan Rasmus-
sen en meget disciplineret og rytmisk, klassisk verseform, der gør hans forfatterskab til den rene guldgrube for vise-
venner, skønt det formentlig ikke har været meningen fra starten at sætte musik til digtene. I Tosseriernes univers er 
alle fysiske og mentale grænser ophævet - alt kan lade sig gøre: “Ylle, Dylle, Dolle, tre små lodne trolde gik på jagt 
med vanter på for at skyde hvad de så. Ylle skød en kaffekande. Dylle skød en stegepande. Dolle skød en kasserolle. 
Ylle, Dylle, Dolle.” En helt urimelig stor og sprudlende rimglæde. 
Torsdag d. 3 november kl. 19.00, Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej 127, 8200 Århus N.

Jul og syng med-garanti

Torsdag d. 1. december kl. 19.00, 
Fritidscenter Skovvang,   
Skovvangsvej 127, 8200 Århus N.

Selvfølgelig skal vi synge julen ind med julesange om 
jul, sul, glimmer, stjernen og barnet i krybben. Anden 
del af  aftenen kommer til at bestå af  sange I alle kan 
synge med på. De står ikke alle i sangbogen, men vi er 
sikre på, I kender dem alligvel. I aftenens anledning vil 
vi førsøge at stable et husorkester på benene, da vi er 
så mange i foreningen, der spiller på så meget - og I 
synger helt fantastisk.

Praktisk info om viseaftener
Viseaftenen begynder kl. 19. En aften forløber sådan:  
Lydprøver kl. 17 - 18, spisning (medbragt mad og 
drikke) fra kl. 18 - 19. Første sæt fra kl. 19 - 20, pause 
fra kl. 20 til 20.30, sidste kl. 20.30 - 21.30. Andre op-
delinger af  programmet kan forekomme. Viseaftenerne 
finder sted på Fritidscenter Skovvang, Skovvangsvej 
127, 8200, Århus N.

   Julen er en nødvendighed. Der skal være 
mindst en dag om året til at minde os om, at vi 
er her for noget andet end os selv.
    — Eric Sevareid



Hjemmesider 
www.visensvenner.dk
www.visensvennerranders.dk
www.visensvennerhorsens.dk
www.visensvenner-kjellerup.dk
www.sangskriver.dk
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Kig også forbi vores  
hjemmeside
www.visens-venner-aarhus.dk. 
Der kan være nyheder som ikke 
står i ViseVasse, da hjemmesi-
den er både billigere og hurtig-
ere at opdatere. 

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.

N.B: Hulemødet den 20/10 kan ikke holdes på Fritidscenter Skovvang. Nærmere besked 
senere.
Viseaften i april flyttes på grund af  påsken 
Normalt er alle vore viseaftner sat til første torsdag i måneden, men i 2023 er 
den første torsag i april skærtordag, så vi har valgt at flytte arrangementet til ugen 
after. Mere info om viseaftenerne d. torsdag d. 13. april og den 4. maj efter nytår.

Der er mange grunde til at tage fat på hans viser og sange netop i 2023. For det 
første er det den 10. marts det år 120 år siden Sigfred Pedersen blev født. For 
det andet er det i 2023 70 år siden, han stiftede Visens Venner i København – og 
dermed også den første Visens Venner i Danmark. Hvis ikke det er grund nok 
til at fejre ham, så har han jo også for første gang nogensinde fået optaget en 
sang i den 19. udgave af  Højskolesangbogen, nemlig ”Den gamle skærslippers 
forårssang”. Og desuden går hans sange vist aldrig af  mode.
Sigfred Pedersen var en alsidig digter og skribent, som dog ikke altid var ”inde i 
varmen” på grund af  sit provokerende og ofte lidt udsvævende liv. Altid mang-
lede han penge til mad, tøj, sko og andre fornødenheder og måtte i lange perioder 
leve lidt på ”nas” og flytte fra den ene billige lejlighed til den næste. Ofte måtte 
han lave bestillingsarbejder for at skaffe penge og mad på bordet. Han måtte gang 
på gang skrive artikler, lejlighedssange, oversættelser og ikke mindst reklamer for 
diverse produkter. Nyd f.eks. dette slogan, hvor han reklamerer for en kendt kaffe:
En murer nyder skeens klasken,/i tasken har han termoflasken./ 
Snart svinger han den glad i luften,/og nyder Cirkelkaffens duften.
Vi ønsker denne aften at belyse Sigfred Pedersen fra mange forskellige vinkler ved 
at fortælle historier og anekdoter, og vi har desuden udvalgt en række sange, som 
kan belyse disse forskellige sider af  hans liv og personlighed. Mange af  sangene 
er ret ukendte, men vi har også medtaget en del mere kendte. Vi glæder os til 
at fortælle og underholde jer med Sigfred Pedersens underfundige, ironiske og 
udødelige sange. På gensyn! Lene og Peter

Til lykke med 120 år til Sigfred Pedersen

Torsdag d. 2 marts kl. 19.00, Fritidscenter Skovvang,  
Skovvangsvej 127, 8200 Århus N.

“Toner af  guld” besøger Visens Venner Århus
Toner af  Guld er duoen Helle og Dynes Skovkjær. De har blandt mange andre 
steder optrådt i Visens Venner Randers, hvor jeg hørte dem og derefter straks 
bookede dem til Århus. Med klaver og de to vokaler som udgangspunkt leverer 
de flere forskellige programmer, alt charmerende og i musikalsk topklasse. Helle 
fortæller sin historie på hjemmesiden tonerafguld.dk: I gymnasietiden fik jeg for 
alvor smag for at optræde som solist, og i 3.g stillede jeg op i den årlige ”Unge 
Sangere”-konkurrence i Ikast, hvor jeg vandt dommerpanelets særpris for min ud-
førelse af  Nattens Dronnings koloraturarie fra Tryllefløjten. Jeg drømte dengang, 
opfordret af  mine musiklærere, om en karriere som operasanger – en drøm, der 
blev knust, da jeg et år senere blev afvist ved optagelsesprøven på MGK på grund 
af  mit synlige, fysiske handicap (jeg er født med dobbeltsidig læbe-/ganespalte). 
Det var et hårdt slag for en 20-årig, og for en tid opgav jeg sangen, men blev 
herefter trodsig. Ingen skulle forhindre mig i at bruge den gave, Gud havde givet 
mig.” Læs resten af  den rørende beretning og hør musikeksempler på hjemmesi-
den tonerafguld.dk. o-ch
Torsdag d. 2 februar Fritidscenter Skovvang, kl. 19.00, 
Skovvangsvej 127, 8200 Århus N.

Datoer for sæsonen 
Viseaftener 2022: 6/10, 3/11, 1/12,  
Viseaftener 2023: 2/2, 2/3, 13/4, 4/5 Generalforsamling: 11/5 
Hulemøder 2022: 22/9, 20/10, 17/11, 15/12,   
Hulemøder 2023: 5/1, 26/1, 23/2, 23/3, 27/4


