Vise-Vers-Nyt

Medl.nr.: «ID» - «Par»

«Navn»
«Kontat»
«Gade og nr#»
«Postnr#» «BY»

26. årgang nr. 3 - september 2014

Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde
Til kalenderen:
28.09.14 kl. 14 - 17:00
26.10.14 kl. 14 - 16:00
23.11.14 kl. 14 - 16:30
08.02.15 kl. 14 - 16:30
01.03.15 kl. 14 - 14:45
15.03.15 kl. 14 - 16:30
12.04.15 kl. 14 - 16:30
17.05.15 kl. 12:30 -16

Besøg af Halfdanskerne Guldaldersalen, Hotel Prindsen
Spil dansk dagen i bibliotekssalen
Julearrangement med egen solist i bibliotekssalen
Besøg af anden viseforening i bibliotekssalen
Generalforsamling i bibliotekssalen plus fællessang 15 - 16
VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen
”Sømanden, havet og kærligheden” i bibliotekssalen
Sæsonafslutning

Velkommen til

30 års jubilæumsfest
Søndag d. 28. september 2014
kl. 14:00 - 17:00

Halfdanskerne
Guldaldersalen på Hotel Prindsen

Spil Dansk Dagen genfødt i ny forening
Spil Dansk Dagen er efter 13 år flyttet "hjemmefra"
og dermed ud af Koda, hvor sekretariatet har siddet
indtil i år. En række musikorganisationer er nemlig
gået sammen om at skabe en ny Spil Dansk forening, der skal videreudvikle det projekt, som Koda tog initiativ til tilbage i 2001.
Spil Dansk Dagen breder sig i 2014 over hele uge 44 og kulminerer på
selve dagen, den 30. oktober.
Det nye Spil Dansk Dag
http://www.koda.dk/nyheder/article/spil-dansk-dagen-genfoedt-i-ny-forening/
Vise-Vers-Nyt er medlemsblad for Visens Venner i Roskilde.
Formand: Jytte Bendixen tlf. 2296 9296 jhbx@vindingenet.dk
Kasserer og repr. for Vennekreds: Tyge Schmidt-Jensen, tlf. 2463 6969 tygesj@gmail.com
Booking: Jytte Bendixen tlf. 2296 9296 jhbx@vindingenet.dk
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035 aogp@kabelmail.dk
Næste nr. udkommer sidste uge i januar 2015. Bidrag til bladet skal være redaktionen i
hænde senest 10. jan. 2015. E-mail: vvr@visenroskilde.dk
Hjemmeside: www.visenroskilde.dk

Bindende tilmelding senest 24. september 2014 (se side 3)

Søndag d. 26. oktober 2014
kl. 14:00 - 16:00

Spil Dansk – Spil Roskilde
Bibliotekssalen på Roskilde bibliotek
Tilmelding senest 22. oktober.
Alle er velkomne (se side 4)

Søndag d. 23. november 2014

Årets julearrangement
Med egne gæstesolister
kl. 14:00 - 16:30
i Bibliotekssalen på Roskilde bibliotek
tilmelding: senest 19. november 2014 (se side 4)
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!!!
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Nyt fra bestyrelsen:
Velkommen til en ny sæson i Visens Venner Roskilde!
Efter en dejlig og varm sommer står vores visesangere og pianister/spillemænd
klar til en ny sæson – det har været en lang dejlig ferie, men visesangere holder
aldrig fri – så glæd jer til mange ”nye” viser.
Alle de gode gamle kendinge står klar, men desværre må vi sige farvel til Gunver, som aktiv visesanger. Hun har valgt at gå på ”sangerpension” – men hun
bliver da i heldigvis i vores kreds.
Og så et par nye: Lene, som har været aspirant i et år, er nu blevet ”ophøjet” til
aktiv visesanger, så vi kan glæde os til at høre meget mere fra hende. Velkommen i klubben – Lene.
Og så har vi fået en ny aspirant – Erik Ravn – også du bydes velkommen – vi
glæder os til et frugtbart samarbejde.
Som I ser – vi har taget arbejdstøjet på – vi er klar.
Bestyrelsen i VVR

Kontingentindbetaling
Girokortet er vedlagt dette blad, og du kan uden gebyr overføre pengene
via netbank. Ellers er der mulighed for at betale senest ved det kommende
arrangement den 28.9. 2014.

Lise Bedstrup 1934-2014.
Lise døde efter nogen tids sygdom og blev bisat fra
Karlslunde gl. landsbykirke den 6.august 2014.
Lise var et kært medlem af Visens Venner i Roskilde og
med i de aktives kreds fra starten i 1984 og med i bestyrelsen i nogle år før hun blev fungerende formand og
herefter formelt valgt som formand. Lise var formand i
perioden 1991-1996
Men Lise var først og fremmest VISESANGER. Hun
klarede de finurlige viser med sødme og smil i stemmen og de alvorlige viser
med den dybde, som egne livserfaringer nu kan give. Lise havde et mildt væsen
og huskes meget for sin støtte til nye visemedlemmer. Lise var bl.a. med til flere af de store arrangementer bl.a. revyen lavet i anledning af Roskildes 1000 års
jubilæum og var selvfølgelig med til VVR’s 25 års jubilæum i 2009.
Lise var ikke selv aktiv visesanger de seneste år, men var med i Vennekredsenvi husker med glæde Lise og hendes dejlige viser og væsen.
Æret være Lises minde.
Britta Pedersen.

Tirsdag den 22. april 2014 i Vejle Amts Folkeblad

Anton Berntsen og Bredsten-drengene
Det var helt forrygende. Balle Forsamlingshus gav sig vist lidt i fugerne, da to
gamle Bredstendrenge præsenterede deres forsøg på at holde liv i Anton Berntsen. Og så var det naturligvis her, hvor de begge er født og opvokset. 130 personer kan nu bevidne, at der er livskraft nok i Anton Berntsen til mange år endnu. De to “Bredstendrenge” er Jørgen Bendixen og Johannes Rahbek fra henholdsvis Bredsten og Balle. De gik i skole sammen, men da de var 20 år, skiltes deres veje. Jørgen bor nu på Sjælland, Johs. i Højen. De har begge været
lærere, de har begge optrådt på forskellig
vis, De har begge været meget optaget af
hjemstavsdigteren Anton Berntsen(1873 1953). Han boede i Assendrup og skrev ironisk/humoriistiske digte på egnens dialekt.
Jørgen mener, at han var den tids
Niels Hausgaard, og omvendt.
De to skolekammerater fandt hinanden igen
efter en pause på 55 år, og naturligvis klikkede det med det samme. Luften blev tyk af mails, der fløj frem og tilbage
mellem Jylland og Sjælland. De fandt ud af, at de selvfølgelig skulle optræde
sammen. Det satte endnu mere fart i de elektroniske forbindelser og lidt mere
end det. De supplerer hinanden meget fint. Johs. er indehaver af næsten hele
Anton Berntsens ganske fyldige produktion, og Jørgen kan synge og foredrage
viserne, så det rammer helt præcist, og med ægte skuespillertalent. En stor visesanger værdigt. Det gik fint lige fra starten. De to medvirkende spillede rigtig fint op til hinanden, og det blev bedre og bedre, eftersom de følte sig helt
sikre. De blev nærmest båret af et begejstret publikum, som først efter flere
ekstranumre nødtvunget måtte slippe dem igen. Det siges, at en god latter forlænger livet. I så fald var der rigtig mange, foruden Anton Berntsen, der fik en
kraftig livsforlænger, takket være de to gamle Bredsten-drenge. Det var godt
nok meget at få for en halvtredser, og så var der endda også kaffe med boller
og lagkage. RS
Næste AB-kabareter finder sted i Grindsted den 28.08.14, på Snoghøj Højskole den
14.09.14. samt i Vejle Kunst- & Kulturforening den 03.11.14 og 21.01.15.

Billeder fra vores arrangementer
Prøv at gå ind på vores hjemmeside www.visenroskilde.dk og derefter Fotoalbum, så kan I se en hel del billeder fra arrangementer m.v. helt tilbage fra 1986.

Om at synge viser
Tekst: John Bruce Levrinq

Musik: Ukendt komponist

Forleden ringed’ vores formand for foreningen
og sagde Gamle ven, det er jo faktisk meningen,
at du skal synge et par viser næste gang, vi holder fest
for vennekredsen i Café Den gyldne Gynqehest
Glad si’r man ja og syn’s det lyder så besnærende
at være midtpunkt der i stearinlysskærene —
men li’så snart man har lagt telefonen på og sagt farvel
sä er problemerne der pluds’lig ganske af sig sel’!
Først roder man fortvivlet rundt i alle noderne,
jo fler man ser, jo mere slap bli’r man i kodeme,
så finder man en vise og en lille sød, romantisk sang
med ét så slår det ned i én: Dem sang du sidste gang
Man finder to, der svarer helt til intentionerne,
så skal man lære både ordene og tonerne —
og foran spejlet øver man sig, til de sidder helt perfekt
så både tekst og melodi kan få den rette vægt.
Så kommer aftenen, man er lidt klam i hænderne.
jo mere tiden går, jo mere klaprer tænderne —
så står man pluds’lig der på scenen og skal vise, hvad mar kan
så føler man sig som en meget ensom lille mand.
Først bukker man genert for alle publikummerne
og det er li‘ som tungen klæber fast til gummerne,
man bli’r forvirret af de mange folk, der sidder der og glor —
og af den første vise har man glemt de første ord
Så er der én, der hoster nede mellem bordene —
man bli’r distræt og bytter op og ned på ordene
og synger fjerde vers, før man har været gennem nummer tre —
så sker en masse andre ting. der ikke burde ske.
Tilsidst får man da hakket sig igennem tingene,
om end det ikke gik så fornemt og så klingende
som da men stod derhjemme foran mutters spejl og bare sang
men skidt med det — måske så går det bedre næste gang!
For selv om man var skrupnervøs og sad og skælvede.
og var så hed om ørerne som bare helvede,
så er der det absurd forrykte ved en rigtig viseven,
at han sl’r aldrig nej — hvis ellers han bli’r spurgt igen!!

Velkommen til
30 års jubilæumsfest

Søndag d. 28. september 2014 kl. 14:00 - 17:00
i

Guldaldersalen på Hotel Prindsen
Vi får besøg af Halfdanskerne
HALFDANSKERNE er et fremadstormende viseorkester og har på rekordtid etableret sig som et af de helt store navne i den danske vise-verden.
Halfdanskerne vækker begejstring med et show baseret på Benny Andersen, Halfdan Rasmussen og andre digteres sange, og trioen oplever stigende efterspørgsel på deres
show, som både giver plads til
humor, dybsindigheder og ikke
mindst usædvanligt gennemarbejdede musikalske lækkerier!
De tre Halfdanskere har tusindvis af optrædener bag sig og
med Mads Westfall (guitar) og
Lars Grand (harmonika) som
sangere og entertainere er publikum i særdeles gode hænder. Rasmus Vennevold (kontrabas) høster altid ros for sit
spil og tilsammen skaber Halfdanskerne sine egne stærke versioner af de kendte og
mindre kendte sange. Halfdanskerne er velsagtens landets mest ambitiøse og passionerede vise-orkester og med de tre musikeres forskellige baggrunde kan der også
spores elementer fra genrer som folk, pop og jazz.
Vi skal også indledningsvis høre nogle af vore egne solister, Ingrid og Søren sammen med de to vise-værter Britta og Kaj.
Prindsen serverer kaffe og lagkage, som er inkluderet i entrebilletten.
Der vil desuden være mulighed for at købe drikkevarer i baren uden for salen.
Entre: medlemmer 60 kr. - gæster 120 kr. Tilmelding: senest 24. sep. 2014

Nye medlemmer i VVR!
Gurli Holmstrøm - Inger G. Carlsen - Kaj Kristensen - Lise
Pedersen - Lise Eskildsen - Lisa Hansen - John Hansen Hanne Varming - Glenny Varming - Hanne Bonde - Sten
Nicolaisen - Kirsten Lind Jensen
Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde

Spil Dansk – Spil Roskilde

Mærkedage
Vi siger hjertelig til lykke til to af vore aktive visesangere.

Visens Venner sætter Roskilde i centrum og fejrer Spil Dansk dagen.
Kom, lyt og syng med, når viser, sange, digte og historier
fortæller Roskildes historie.

Søndag d. 26. oktober kl. 14:00 -16:00
i bibliotekssalen Roskilde bibliotek
Dagens viseværter er Ingrid Madsen og Hanne Eisen, som vil føre Jer
rundt i historien.
Der serveres en kage til jeres medbragte kaffe. Der kan som sædvanlig
købes lidt drikkelse i Tyges bar.
Tilmelding senest 22. oktober
Entré: medlemmer 30 kr. - gæster 60 kr. Alle er velkomne.
Ingrid

Tove Jensen kan d. 27. december fejre sin 75 års fødselsdag.
Tove har gennem mange år ydet en stor indsats for Visens Venner. Hun
har sunget de smukkeste viser og glædet både Visens Venner og andre foreninger med sine sange.
Hun har også gennem mange år gjort en stor indsats bag scenen, har bagt de dejligste kager og har
med dine kreative evner sørget for smukke borde
ved vores arrangementer, og hun har derved også
været en vigtig brik i at skabe en smuk og varm
ramme for vores arrangementer.
Sygdom har desværre gjort, at Tove nu holder en pause med viserne, men
vi beholder hende heldigvis i vores midte og “bag scenen”.
Tak for alt det du har gjort, tak for alle sangene og held og lykke fremover.
Lene Ehbrecht bliver 70 år d. 31.december. Lene har som
aspirant allerede med held været på scenen et par gange. Lene har haft travl i sommer med at opbygge sit repertoire. Vi
har derfor nu fornøjelsen af at kunne sige, at Lene er blevet
fuldblods aktiv medlem.

Vi ved godt, det er tidligt; men husk det nu:

Julearrangement med ”Gæstesolister”
Roskilde Bibliotek

Søndag d. 23. 11. 2014
kl. 14:00 - 16:30
Jørgen Gybel og Preben Andersen er dagens viseværter. Gæstesolister er vores
egne aktive, Birgit og Flemming. Derudover vil flere af vore andre aktive komme på scenen i et blandet program med både julesange og fællessange.
Vi byder julen ind med et glas portvin og et stykke julekage.
Der kan også købes lidt drikkelse i Tyges bar.
Entré: Medlemmer 30 kr. / gæster 60 kr.
tilmelding : senest 19. november 2014

Engagementer siden sidst:
søndag
onsdag
mandag
fredag
tirsdag
fredag
torsdag
tirsdag
søndag
søndag

26. jan. 2014
05. feb. 2014
10. feb. 2014
28. feb. 2014
25. mar. 2014
25. apr. 2014
22. maj. 2014
02. sep. 2014
07. sep. 2014
07. sep. 2014

Sct. Jørgensbjerg Plejecenter
Himmelev Kulturcenter
Hvalsø - Mærk Livet
VV-Taastrup
Lokalcentret Æblehaven
Møllebakkens plejecenter
Himmelev gl. Præstegård
Jakobs kirkens Seniorklub
Kristiansmindes Venner
Kristiansmindes Venner

