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Vise-Vers-Nyt
25. årgang nr. 1 - Januar 2013

Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde
Til kalenderen:
10.02.13 kl. 14 - 16:30 Viseeftermiddag, besøg af VV-Taastrup i Bibliotekssalen
03.03.13 kl. 14 - 16:30 Generalforsamling, i Bibliotekssalen, + fællessang viser, som er ønsket af vores visevenner ca. 14:45
17.03.13 kl. 14 - 16:30 Verdens fortælledag, Vores egne og Roskilde Fortællerlaug
i Bibliotekssalen
14.04.13 kl. 14 - 16:30 Viseeftermiddag, ”Ved Stoppestedet” i Bibliotekssalen
26.05.13 kl. 12:30 - 17 Sæsonafslutning, Restaurant Håndværkeren

Kære visevenner
Vi ønsker alle vore medlemmer et rigtigt godt nytår. Vi inviterer igen til en dejlig viseeftermiddag, hvor vi denne gang både har gæstesolister og egne visesangere på scenen. I
kan glæde jer til at møde de meget dygtige visesangere fra Visens Venner i Taastrup:
Kirsten Nielsen, Ruth Kristensen og Vibeke Hamann, med Agnete Rytter ved flyglet.
Fra vores egne rækker præsenterer vi et bredt program med solisterne Tove, Jytte og
Jørgen. Dagens vise-vært er Per Nielsen.

Hvad sker der på visefronten

Besøg af
Revymuseet: Lørdag d. 2. februar kl. 14 kan man høre Dinna Hæklund, Martin Ahlehuus,
Timmy Lundberg og ved klaveret Kim Preuthun bringe en hyldest til EPE. De fire har i de
seneste år slået deres folder i Kongelige Mayestaits Acteurs Studenterrevyen- entré 90 kr.
Billetbestilling på tlf. 38 10 20 45

Visens Venner i Taastrup

PH cafeen: Sø d. 3. februar kl. 15.00. Nina Raaschou Jazzkvartet spiller og synger PH viser,
alle kender og kan synge med på ”Man binder os på mund og hånd”, ”Kys det hele fra
mig”, ja, rigtig en nostalgisk eftermiddag. Entré: Kr. 100,00

Dørene åbnes kl. 13.30

Roskilde bibliotek

Søndag den 10. 02. 13
kl. 14. - 16.30.

Gimle: d. 23. februar kl. 20, Freja i Norden - et spændende musik arrangement.
På scenen er 3 nordiske kunstnere af meget høj klasse: Stine Michel, (DK), Perry Stenbäck
(S) og Stanley Samulelsen (FO), som har fundet sammen fra hver deres nordiske tonelandskab med ”glødende” guitar, ”taktfuld” tromme, vikingeinstrumenter, sang og vedkommende tekster, - et eksempel på nordisk samarbejde, når det er bedst. Billet 125 kr + gebyr
på 70 20 20 96. eller www.billetnet.dk
Vise-Vers-Nyt er medlemsblad for Visens Venner i Roskilde.
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 22 96 92 96
Kasserer og repr. for Vennekredsen: Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 46 36 10 24
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 22 96 92 96
Redaktion: Per Nielsen tlf. 21 21 50 35
Næste nr. udkommer sidste uge i marts 2013. Bidrag til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 17. marts 2013. E-mail: vvr@visensvennerros.dk

Hjemmeside: www.visensvennerros.dk

Kirsten, Ruth og Vibeke vil underholde med et varieret program, der dels indeholder
numre, der maner til eftertænksomhed og dels muntre og løsslupne viser. De har en
tæt kontakt til publikum og har altid en munter bemærkning parat, hvis det skulle falde
sig.
Som sædvanlig skal I selv medbringe kaffen, som vi serverer dejlig hjemmebagt kage til,
og der kan som sædvanligt købes lidt drikkelse i Tyges bar.
Bemærk: På de følgende sider annonceres både Generalforsamlingen med efterfølgende
underholdning og vores fælles arrangement med Roskilde Fortællerlaug

Tilmelding senest onsdag den 6. februar til
Jytte på tlf. 22 96 92 96
Ring gerne mellem kl. 16 og 18, eller tilmeld dig på telefonsvareren.
Tilmeld jer om muligt samlet, hvis I vil sidde ved samme bord.
Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.

Husk at melde afbud senest 10. februar inden kl.10, hvis du alligevel ikke
kan komme, så folk på venteliste kan få din plads!!!

Nyt fra bestyrelsen:

Mærkedage

Vi ønsker alle et Godt
Nytår 2013
Kære alle medlemmer.
Jul og nytår er nu godt overstået og vi
byder VELKOMMEN til endnu et herligt år med viser og sange.
VVR’s bestyrelse

Indkaldelse til
GENERALFORSAMLING i VISENS VENNER i ROSKILDE
Søndag den 3. marts 2013 kl. 14.00
Bibliotekssalen på Roskilde Bibliotek
Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Formandens beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Fastlæggelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af formand for 2 år (Jytte Bendixen modtager genvalg)
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
Valg af 1 suppleant for 2 år
Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
(Finn Ørbæk og Preben Andersen modtager begge genvalg)
10. Eventuelt

Per Aksel Christiansen fylder 75 år d.21.februar.
Per har været i VVR i mere end 8 år, og i den tid har vi lært ham at kende som et dejligt
kreativt menneske. Per er kunstneren i VVR – han kan det hele – tegne,
male, forme, synge og skrive tekster.
Vores arrangementer er ikke blot visekunst – de er også billedkunst.
Hver gang ”leverer” Per et kunstværk til udsmykning af scenen – det er
med til at gøre vores arrangementer til noget særligt.
For nogen år siden fik Per også lyst til at synge, og det gjorde han så
godt, at vi slet ikke kan forstå, at han nu vil holde en pause med visen.
Vi nyder da heldigvis stadig væk godt af hans kreative evner.
Kære Per – vi ønsker dig hjertelig til lykke med de 75 år – og vi glæder os til mange flere år i
dit berigende selskab til glæde for Visens Venner i Roskilde.
( HanneE)
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Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af Visens Venner i Roskilde.

Efter Generalforsamlingen, 1 times fællessang
Kære visevenner. Med hensyn til fællessangsarrangementet efter generalforsamlingen,
kom der rigtig mange sangønsker – og tak for det. På den ene time arrangementet varer,
kan vi nå ca.14 sange. Jeg har udvalgt de sange, flest havde ønsket. Dette ”SYNG – MED”
arrangement, vil således udelukkende bestå af jeres ønsker. Jeg har fundet både pianister
og solister, som vil få numrene på plads, og synge dem sammen med jer.
Venlig hilsen og på gensyn. Visevært Beinir Nattestad

Skæbnens underfulde spil
Fate and Fortune

søndag d.17.marts 14.00 – 16.30
i bibliotekssalen
kom og hør spændende skæbne-fortællinger
Visens Venner i Roskilde og Roskilde Fortællerlaug markerer igen i år Verdens Fortælledag,
der holdes hvert år ved forårs/ efterårs-jævndøgn. Denne dag/nat lyder der fortællinger på
utallige sprog verden over. Årets emne: Skæbnens underfulde spil.
Roskilde Fortællerlaug kommer med spændende historiefortællere, mens Visens Venner i
Roskilde bidrager med

Annas ballader - historien om Annas tunge skæbne
Fremført af Hanne, JytteL, Amy , Ruth og Else. Tilmelding er ikke nødvendig.
Entre 30 kr. Der kan købes øl og vand, men ellers ingen servering – medbring meget gerne
kaffen selv. Viseværter Hanne Eisen og Jytte Larsen

Redaktionen:
Indlæg til Vise Vers Nyt ,ris og ros, ønsker og gode idéer, modtages med glæde.

