Vise-Vers-Nyt
27. årgang nr. 3 - september 2015
Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde
Til kalenderen:
27.09.14 kl. 14 - 16:30
31.10.14 kl. 14 - 16:00
22.11.14 kl. 14 - 16:30
07.02.15 kl. 14 - 16:30
01.03.15 kl. 14 - 14:45
20.03.15 kl. 14 - 16:30
10.04.15 kl. 14 - 16:30
17.05.15 kl. 12:30 -16:00

Alder ingen Hindring, i bibliotekssalen
Spil dansk - Carl Nielsen, i bibliotekssalen
Julearrangement med egen solist i bibliotekssalen
Besøg af anden viseforening i bibliotekssalen
Generalforsamling på Kildegården, lokale 108
VVR med Roskilde fortællerlaug i bibliotekssalen
”Sol, Måne og Stjerner” i bibliotekssalen
Sæsonafslutning, på restaurant Håndværkeren

Carl Nielsen 1865 –1931
Carl August Nielsen kom til verden d.9.juni 1865 i et fattigt bondehus midt på en
mark i Nørre-Lyndelse Sogn på Fyn.

Søndag d. 27. september 2015, kl. 14:00 - 16:30
i Bibliotekssalen

Judith Rothenborg og Jan Overgaard

Alder ingen Hindring
”Alder ingen hindring” griber fat i genkendelige myter om alder, både de gode og
de dårlige, med sprælsk fandenivoldskhed, alvor, humor, sange, glimt i øjet,
visdomsord og en dans.
Så står man dér.
Gammel!
For gammel? Gammel nok?
Hvad nu?
Meget liv er levet.

Det er ufatteligt, hvordan en lille dreng – født i fattige kår - med et minimum af
skoleuddannelse kan blive til det største geni i dansk musikhistorie. Ikke desto
mindre var det, hvad der skete.

Vore gæster optræder efter pausen, men inden pausen vil 3 af vore
egne visesangere: Ruth, Britta og Jørgen G. underholde med et par håndfulde
spændende viser. Viseværter: Birgit Müller og Flemming List

Carl Nielsen har skrevet 6 symfonier, 3 koncerter for henholdsvis violin, fløjte
og klarinet, 2 operaer, 6 strygekvartetter, kammermusik og et væld af andre flotte musikværker.

Vi serverer en kage til jeres medbragte kaffe.
Der vil som vanligt være salg af drikkelse fra Tyges bar.
Tilmelding senest 24. sep. 2015 Entre: medlemmer 60 kr. - gæster 100 kr.
Alle er velkomne

OG så har han skrevet melodierne til ca. 350 såkaldt folkelige sange.
Nogle af de smukkeste melodier vi kender fra Højskolesangbogen, er skrevet af
Carl Nielsen, men det tænkte vi nok ikke på, da vi sang dem i skolen.
Vise-Vers-Nyt er medlemsblad for Visens Venner i Roskilde.
Formand: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296
Kasserer og repr. for Vennekredsen:
Tyge Schmidt-Jensen, Løvparken 8C, Roskilde tlf. 2463 6960
Booking: Jytte Bendixen, Stenlandsvej 16 Vindinge, Roskilde. tlf. 2296 9296
Redaktion: Per Nielsen tlf. 2121 5035
Næste nr. udkommer tredje uge i januar 2016. Bidrag til bladet skal være
redaktionen i hænde senest 15. januar 2016. E-mail: vvr@visenroskilde.dk

Andre arrangementer i efteråret
”Tak for Sangen Carl”: 31.10.2015

se side 3 og 4

Julearrangement med gæstesolist: 22.11.2015 se side 3
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

Søndag den 22. november kl 14:00—16:30

Vi ønsker alle vore visevenner velkommen til en ny visesæson.
Vi har 7 visearrangementer af forskellig art på programmet i løbet af efteråret og
vinteren, og så vores generalforsamling.
Vi er allerede godt i gang, med de indledende prøver.
Første gang vi ses i denne sæson er søndag den 27. september på Biblioteket.
Se yderligere på forsiden.
Landsmødet i VVD:
Visens Venner i Danmark afholder Landsmødet i Allerød d. 19. september 2015.
Referatet herfra vil blive lagt ud på vores hjemmeside www.visenroskilde.dk, så
snart det er modtaget.
Kontingentindbetaling:
Girokort er vedlagt dette blad.
Du kan betale via net overførelse.
Du er også velkommen til at tage girokortet med den
27.9. og betale kontant til Tyge.
Generalforsamling:
Vi prøver noget nyt i år vedr. generalforsamlingen.
Den afholder vi en tirsdag aften i marts måned på Kildegården.
Nærmere besked kommer i blad nr. 1-2016.

i bibliotekssalen

Julearrangement med gæstesolist
Vi byder velkommen til julen med et glas portvin
Herefter underholder VVR’s solister med både julesange og
andre sange.
Dagens gæstesolist er vor egen Kaj Kunz. Glæd jer til at høre
Kaj give prøver på sin visekunst.
Viseværter: Erik Ravn og Jørgen Gybel
Vi byder også på et stykke julekage til din medbragte kaffe.
Der kan som vanligt købes lidt drikkelse i Tyges bar.

Biblioteket lørdag d. 31.10, kl.14.00-16.00
Som en del af Spil dansk ugen fejrer vi
150 året for Carl Nielsen

Tak for sangen, Carl
Ingrid Madsen – 80 år
VVR’s Ingrid fylder 80 år d.3.december 2015 – ikke helt til at fatte.
Ingrid har været en del af VVR ”altid” – Ingrid kan det hele. Hun er en dygtig
visesanger, hun skriver mange og dejlige tekster, og hun har været hovedmanden bag vores store forestillinger: ”Den lille cafe”
1989, ”Kærlighed, Kamp og Kildevand” (Roskilde 1000 år)
1998, ”Det er ganske vist” (H.C.Andersen) 2005, 25-års jubilæum 2009 – og sidst ”Ole rejse” 2014.
Ingrid var VVR’s formand 1996-2002 og 2004-2006. I 2000
modtog ”Visens Venner i Roskilde” Roskilde kommunes kulturpris – takket være Ingrids fantastiske arbejde.
Du ønskes hjertelig tillykke med de 80 år – vi glæder os over, at have dig mange
år endnu.
(Hanne Eisen)

sådan lød overskriften i Ekstrabladet i 1910, da den berømte tenor
Wilhelm Herold havde holdt koncert i Odd Fellow Palæet, hvor han
bl.a. sang Jens Vejmand (Jeppe Aakjær/Carl Nielsen).
Se mere på side 4
Hanne Eisen vil fortælle om Carl Nielsen, og sammen skal vi synge hans dejlige
sange. Kom og syng med, så vi bagefter kan sige:

Tak for sangen, Carl
Vi byder på kage til din medbragte kaffe.
Der kan som vanligt købes lidt drikkelse i Tyges bar.
Tilmelding senest onsdag d. 27. oktober 2015

