Til kalenderen:
22.04.17 kl. 14:00 - 16:30
21.05.17 kl. 12:30 - 16:00

”Jeg længes til Italien!” i bibliotekssalen
Sæsonafslutning på restaurant Håndværkeren

Amdi Riis, 1911-1965, dansk pianist og komponist. Efter en periode som medlem af Kai Ewans' orkester og som teatermusiker
blev han engageret af Stig Lommer til Hornbækrevyen 1942. Her
lancerede Sigrid Horne-Rasmussen hans første store hit, Kammerat med Solen, der i de følgende år blev efterfulgt af revysange
som Et Spil om en Vej (Hornbæk, 1943), En yndig lille Fjer
(Hornbæk, 1944), Man sku' ha' det som Diogenes (Hornbæk,
1944), Bakkesangerinden (Tivoli, 1945), Kys mig godnat
(Dagmarrevyen, 1948) og Øjnene er lyseblå (forestillingen Solstik, 1952). Riis komponerede også musik til filmene Lev Livet
let (1944) og Når Katten er ude (1947).

Vise-Vers-Nyt
28. årgang nr. 2 - april 2017

Sven Gyldmark, 1904-81, dansk komponist. Udgjorde sammen
med brødrene Leonard og Hugo Gyldmark-trioen 1933-37. I 1934
skrev han musik til revyen Nordens Athen og var fast leverandør
til Cirkusrevyen 1936-69 med bl.a. melodierne til ‘Solitudevej’
Bakkerevyen 1953, ‘Mariehønen’ Bakkerevyen 1954 og ‘Hvem
har du kysset i din gadedør’ Cirkusrevyen 1967. 1942-49 var han
kapelmester ved Folketeatret. Fra 1937 skrev han musik til en
lang række danske film.
Hvad sker der på visefronten
Café Liva: ”Glemmer du” - Nej, det kan du bande på, jeg ikke gør - til gengæld
husker du forkert!! 68-generationen og Nå-generationen mødes i et voldsomt clash.
Skrevet og instrueret af Jacob Morild - musik og akkompagnement Lasse Schmidt
4. Maj - 10. Juni 2017, Mandag - Lørdag kl. 21
PH-caféen: Hver søndag eftermiddag: "ViseVershuset, Viser og Folk"
Et godt initiativ, som visevenner må støtte op om. Arrangør: ”Viser og Folk”
Program for de næste arrangementer: se på www.phcafeen.dk
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 første uge i sept. 2017. Bidrag til bladet skal være
redaktionen i hænde senest 1. sept. 2017. E-mail: vvr@visenroskilde.dk

Hjemmeside: www.visenroskilde.dk

Husk også:
Sæsonafslutning søndag den 21. maj 2017 kl. 12.30 - 16.00
på Restaurant Håndværkeren

Jeg længes til Italien! – Italien tur-retur !

Nyt fra Bestyrelsen
Generalforsamlingen d. 5. 3. 2017

Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.
Jytte Bendixen blev genvalgt som formand.
Tyge Schmidt-Jensen og Hanne Eisen blev genvalgt til bestyrelsen.
Jørgen Gybel Jensen blev valgt som ny suppleant.
Revisor for 1 år Finn Ørbæk blev genvalgt.
Erik Ravn blev valgt som ny revisorsuppleant.
Alle blev valgt med akklamation!

Generalforsamlingen godkendte et uændret kontingentet på 230 kr./130 kr.
om året.
Efter valget har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand
Jytte Bendixen
2296 9296 jhbx@vindingenet.dk
Næstformand
Per Nielsen
2121 5035 aogp@kabelmail.dk
Kasserer /sekretær Tyge Schmidt-Jensen 2463 6960 tygesj@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Britta Pedersen
4637 3231 britta_taurus@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Hanne Eisen
3025 3613 hanne@eisen.dk
Suppleant
Flemming List
4717 0819 fl.list@privat.dk
Suppleant
Jørgen Gybel
4635 8684 gybel.jensen@dlgmail.dk
Revisor og revisorsuppleant:
Finn Ørbæk og Erik Ravn

Lørdag den 22.April 2017 kl. 14.00-16.30
Visens Venner vil gerne invitere Jer med på en tur til Italiens mange dejlige
steder og forskellige personer lige fra Den glade Bager til Paven i Rom.
Vi rejser selvfølgelig på ”Sangens Vinger” og skal opleve smukke steder,
kærligheden, vi skal ud at sejle i gondol og kunne det ikke blive til en dans?!
Og hvor skal vi mødes for at rejse afsted?
Roskilde Biblioteks store sal
Britta er jeres rejsefører sammen med alle de aktive i VVR
Pris for deltagelse i ”Italiens-rejsen” er 30 kr for medlemmer / 60 kr for ikke-medlemmer.
Medbring gerne selv kaffe/te, VVR serverer kage til.
og Tyge’s bar er åben.

Vi byder velkommen til sæsonens sidste Vise-arrangement.
Musikken er af Amdi Riis eller Sven Gyldmark
Flemming
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Redaktionen:
Indlæg til Vise Vers Nyt ,ris og ros, ønsker og gode idéer, modtages med glæde.

Dagens viseværter er: Birgit og Flemming , og alle aktive optræder på scenen.
Vi starter med at nyde husets lækre frokostanretning, inkl. kaffe og kage.
Efter frokosten starter underholdningen.
Entre: ca. 150 kr. for medl. og ca. 250 kr. for gæster.
Tilmelding senest den 17. maj 2017.
Efter denne dato er tilmelding bindende.
Husk, at der som sædvanlig er "Åben Scene",
Ved ”Åben Scene” er alle velkomne til at synge en vise eller fremsige et digt.
Du vælger selv det, synes bedst om. Kom nu op på de skrå brædder.

Nye medlemmer i VVR!
Karen Oredson, Jørgen Oredson, John Larsen, Birgit Blinkenberg
Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde

