
 Tilmelding til alle arrangementer sker til Jytte på tlf. 2296 9296  
Ring gerne mellem kl. 16 og 18, eller tilmeld dig på telefonsvareren. 

Tilmeld jer samlet, hvis I vil sidde ved samme bord. 

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme, så andre kan få din plads!!! 

Vise-Vers-Nyt 

28. årgang nr. 3 - september 2016 

Til kalenderen: 
25.09.16 kl. 14:00 - 16:30 Optimis teatret med Bellmann cabaret, i bibliotekssalen  
30.10.16 kl. 14:00 - 16:00 Spil dansk dagen, i bibliotekssalen 
04.12.16 kl. 14:00 - 16:30 Julearrangement med egen solist i bibliotekssalen  
05.02.17 kl. 14:00 - 16:30 Besøg af VV-Hillerød i bibliotekssalen  
05.03.17 kl. 14:00 - 16:00 Generalforsamling med fællessang i bibliotekssalen 
19.03.17 kl. 14:00 - 16:30 VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen 
23.04.17 kl. 14:00 - 16:30 ”Italien tur-retur” i bibliotekssalen 
21.05.17 kl. 12:30 - 16:00  Sæsonafslutning på restaurant Håndværkeren   
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Søndag d. 25. september 2016 
Kl. 14:00 - 16:30 

Roskilde Bibliotekssal 
 

I cabaret-forestillingen ELSKOV, VIN & BASFIOLER møder vi manden selv – den emi-

nent ekvilibristiske og indfølende digter og entertainer Bellman. Vi befinder os i 1700-

tallets Stockholm og træder ind i Bellmans liv, dér hvor han er ved at skabe sit hovedværk 

Fredmans Epistler: 

Hanne og Per er dagens viseværter. De udfylder tiden før og efter Optimis Teatret 
med deres egne viser og lidt fællessang. 
 

Kunstneren Lis Hanne Bondo har fortolket samtlige Fred-
manns Epistler på billedtæpper af silke. Kunstneren udstil-
ler i forbindelse med cabareten nogle af disse billedtæpper. 

 
  
Tilmelding senest 20. sep. 2016 Entre: medlemmer  50 kr . - gæster 100 kr.  
Alle er velkomne 
 
Som sædvanlig er der kage til den medbragte kaffe. Drikkelse købes i Tyges bar. 

Kan sange lave revolutioner?? Ja! 
På en ferietur i april 2016 til Baltikum eller Estland, Letland, Litauen, stødte jeg 
på begrebet: "Den syngende revolution". 
Det var betagende og meget rørende at høre om de tre meget ens og så meget 
forskellige landes historie med næsten 50 års besættelse - selvom Sovjetunionen 
nok ikke vil være enig i, at der var en besættelse! 
Alle tre lande har en rig sangtradition. Specielt i årene efter "murens fald" i 1989 
var der store sangstævner, hvor man sang og sang og sang - bestemt ikke til Sov-
jetunionens tilfredshed og i Estland taler man direkte om "Den syngende revolu-
tion". 
I Litauen mødte vi en af frihedskæmperne. Han sagde at hans kamera var hans 
våben. Så rørende at se film om, hvordan sovjetiske elitetropper forsøgte at ind-
tage parlamentet og hvordan befolkningen dannede en levende mur omkring 
parlamentet og senere tv-tårnet og der blev sunget, og sunget og sunget. Hvad 
kan sange gøre mod tanks, soldater og kugler? Intet! og dog, der blev skabt en 
stemning, der var med til at vende situationen. JO! Den syngende revolution 
havde igen sejret. 
I Letland var rejsegruppen på Det danske Kulturinstitut og fik en lille koncert 
med lettiske unge kvinder, der spillede på "nyckelharpa" kaldte de det eller den 
lignede det, jeg fra Finland kender som en "Kantele". Sangene var både traditio-
nelle og helt moderne. De tre lande definerer sig ofte som hørende mere til i 
Norden end til Østeuropa, og jeg vil på mange måder give dem ret - også, når 
det kommer til sang og vise-traditionen.      

Britta 

   Viseeftermiddag 
    Med OptimisTeatret 

http://visenroskilde.dk/arrangementer/sept/tilmelding-sept.html


Ja, det er måske lidt tidligt, men inden vi får set os om, er det igen tid for: 
 

Julearrangement med ”Gæstesolist” 
 

Roskilde Bibliotek 
 

Søndag den 04. 12. 2016 
kl. 14 - 16:30  

 
I år er det Birgit Müller og Flemming List som er dagens vi-

seværter. Vores ”gæstesolist” er denne gang Jørgen Bendi-

xen, som øser ud af sit righoldige repertoire. Og så vil nogle 

af vore øvrige aktive komme på scenen, og underholde med 

både viser, jule-og fællessange. Vi ønsker hinanden glædelig 

jul med et glas portvin og et stykke julekage. Der kan, som 

vanligt, købes drikkevarer i Tyges bar.  

Tilmelding senest onsdag d. 30. november 2016 

Entre: medlemmer 30 kr. - gæster 60 kr.    Alle er velkomne 

Nyt fra bestyrelsen: 
 
Velkommen til alle vore visevenner. Jeg håber, I har haft en god sommer. 
Vi glæder os meget til at starte den ny sæson. Vi har mange dejlige viser og san-
ge at byde på frem til maj 2017. 
Se omtalen af de næste 3 arrangementer her i dette blad. I kan godt melde jer til 
alle 3 arrangementer på en gang, bare I melder fra igen, hvis I ikke kan deltage. 
 
Antallet af aktive i VVR er efterhånden skrumpet lidt. Så derfor Venner, søger vi 
jeres assistance. I må meget gerne opfordre alle, som I kender, og som kan syn-
ge, til at komme ind i Visens Venner som aktive sangere. 
Vi hjælper selvfølgelig alle med at komme i gang. Vores hjemmeside er: 
www.visenroskilde.dk her er der alle de oplysninger og kontakter, som I skal 
bruge. Ellers ring gerne til formand Jytte: 2296 9296. 
Kh Jytte Bendixen 
 
Landsmødet i VVD: 
Visens Venner i Danmark afholder Landsmøde i Horsens d. 17. september 2016. 
Referatet herfra vil blive lagt ud på vores hjemmeside www.visenroskilde.dk så 
snart, det er modtaget. 
  
Kontingentindbetaling: 
Hvis du får VV-Nyt på mail, vil du samtidig modtage et kontingentbrev som 
du skal bruge til at betale efter. 
Der står alt i brevet om, hvordan du skal overføre kontingentet til VV-Roskilde. 
 
Hvis du får VV-Nyt i din postkasse, vil der  ligge et indbetalingskort i bladet, 
som der plejer hvert år i september, og så betaler du på samme måde som før. 
 
Hvis I er tvivl om noget vedr. kontingent, så er I velkomne til at ringe til mig: 
Jytte 2296 9296. 
Kh Jytte Bendixen 
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Så byder Visens Venner Jer velkommen til endnu et arrangement.  
Vi fejrer Spil dansk-dagen med vores eget tema.  

Arrangementet vil indeholde en god blanding af solistviser og fællessange. 
 

Historiske Begivenheder og lejlighedssange. 
Søndag den 30. oktober 2016 kl. 14-16  

på Roskilde Bibliotek. 
 

Kender I Tordenskjold? Og kender I den første kendte melodi i Danmark?  
Hvordan skrev man om Reformationen? 

Kom og lyt og syng med på en masse sange. 
 

Britta er visevært og vil præsentere sangene og historierne bag. 
Deltagere: De aktive fra VVR og Jer Visevenner 

 
Vi serverer en kage til den medbragte kaffe. Drikkelse købes i Tyges bar. 
 
Tilmelding senest onsdag d. 26. oktober 2016  

Entre: medlemmer 30 kr. - gæster 60 kr.    Alle er velkomne 

Kurt Ehbrecht   30.4.1942 - 8.5.2016.  
 
Kurt døde efter ganske kort tids sygdom d. 8.5. 2016 og er bisat 
fra Gadstrup Kirke. 
Kurt har været medlem af Visens Venner i Roskilde siden 
2001. Ved generalforsamlingen i marts 2015, blev Kurt valgt 
ind i VVR’s bestyrelse. Han deltog med interesse i bestyrelsens 
arbejde og varetog med stor entusiasme opgaven som forenin-
gens lydmand. 

    Æret være Kurts minde. 
       Jytte Bendixen 

http://visenroskilde.dk/arrangementer/novm/tilmelding-jule.html
http://www.visenroskilde.dk
http://www.visenroskilde.dk
http://visenroskilde.dk/arrangementer/novm/tilmelding-jule.html

