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Visens Venner i Ballerup
er en forening, hvor glade amatører synger for hinanden og vennekredsen. Vi afholder viseaftener i

Baghuset, Sct. Jakobsvej 1, 2750 Ballerup.

Dørene åbnes kl. 19.00. Alle er velkomne, det er dog en god ide at reservere bord hos

Karen Jensen: leifkar@adr.dk eller tlf: 28 91 09 72

Medlemmer kan tilmeldes 14 dage før en viseaften, og gæster 5 dage før.
Fra kl. 19.00 til kl. 20.00 spiser vi den medbragte mad,
herefter er der optræden og fællessange til kl. ca. 23.
Øl, vin og vand skal købes på stedet.
Entre: 35 kr. for medlemmer, 100 kr. for gæster.
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OBS. De runde borde er reserveret for optrædende, hjælpere og bestyrelsen.
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Viseaften fredag d.25.september

Bente Kure og Leif Ernstsen besøger atter Visens Venner Ballerup.
Med sig har de et meget alsidigt repertoire,
hvor de blander lige dele alvor, humor, eftertænksomhed, grin, stilhed og gang-iden. Efterhånden med hovedvægten på
deres egne sange og melodier inklusive
oversættelser fra både engelsk, norsk og
svensk, men krydret med både Jeppe Aakjær, Sigfred Pedersen, Halfdan Rasmussen,
Benny Andersen, Wiehe og Afzelius.
Glæd jer til sang, guitar- og harmonikaspil.
Musikalsk er stilen enkel og nærværende
og alligevel fyldt med overraskelser undervejs. ! Og så er det vellyd hånd i hånd med den kant, der gør at budskabet i sangene
når igennem.
Derudover vil Britt og Almer synge nogle glade viser, og Birgit vil sammen med
Bjarne og Ove underholde med sange, som erstatning for fællessangene, som vi
foreløbigt må undvære. Fra Bjarne skal vi også høre nogle viser.

Bestyrelsen
Formand: Britt Schirmacher Simonsen tlf: 61 30 33 11, britt.sch@gmail.com
Næstformand: Erik Bentzen tlf: 22 75 92 80, erik.bentzen@mail.dk
Kasserer: Lisbeth Bramaholm tlf: 26 82 98 49, lisbeth.bramaholm1@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:
Nina Bøg Jeppesen tlf: 44 48 27 68, ninaboeg@gmail.com
Erika og Keld Nørregaard tlf: 44 97 26 28, kelderikanorregaard@email.dk
Karen og Leif Jensen tlf: 28 91 09 72, leifkar@adr.dk

Så er det atter tid at betale kontingent. Det koster 175 kr. årligt.
Redaktion: Ove Rasmussen
Mere udførlig omtale af viseaftnerne og sidste nyt,
kan du altid se på vores hjemmeside:

www.visensvennerballerup.dk

Kontingentet kan altid indbetales på:
Netbank reg.nr. 1551 konto nr. 4983297, eller på giro 498-3297 debitor 01
Der kan også indbetales kontant på en viseaften.

Viseaften fredag d.27.november

Viseaften fredag d.30.oktober
t: Almer
Visevær
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Vores fremragende husorkester
Trio Brudholm spiller og synger
nye og gamle viser for os.

Vi får et helt specielt besøg denne aften, af Helle Juul Sørensen og Erik Lund
Nielsen fra VV Køge. Helle er en fremragende pianist, og hun vil akkompagnere
Erik i deres egen afdeling.
Af vore egne skal vi høre viser med Mette og Bjarne.
Endnu ved vi ikke, om vi må ”fællessynge, ellers må der nynnes med til Mariannes
sangvalg.
Og det er Helle der spiller til på klaveret, en slags debut her hos os i VVB.
Dejlige Niels Flemming kommer og spille klaver til vores altid underholdende
Hanne og John. Spændende hvilke udklædninger og hvilke viser vi nu skal se og
høre.
Herudover skal vi fra egne rækker høre Kate og Erik, igen med Niels Flemming
ved klaveret.

Mette og Bjarne

Har du lyst til at være aktiv?
Du behøver hverken være sanguddannet eller spille et instrument.
Det vigtigste er, du er glad for viser og at du vil dele ud af denne glæde
ved at arbejde med viserne, så din fortolkning også bliver en oplevelse for
os andre.
Vi mødes til et arbejdsmøde—et hulemøde—nogle timer efter aftale.
Ring til Erik Bentzen på 22 75 92 80 og hør nærmere.
Der er aftalt hulemøder: 22.9-20.10-17.11-15.12.2020

Man kan blive
helt elektrisk af
at høre Marianne. Og nu er hendes guitar også
blevet elektrisk.
Hvad mon det
ender med?

CORONA ?????????
Salen i Baghuset må for tiden kun rumme 60 gæster. Pladsforholdene tillader
ikke, at vi har fællessang. Kun hver
anden plads må besættes, dog må publikum med nære relationer/ægtepar/
familie m.m. placeres som hidtil ved samme bord Vi skal alle holde afstand, og
overholde husets coronarestriktioner.

Øl, vin og kaffe skal købes i Baren,

I 2021 er der viseaftner:

Så støtter I foreningen bedst muligt

29/1-26/2-26/3—24/9-29/10-26/11

