Medlem: nr. «IDNr» - «Par_Nr»

Til kalenderen:
14.04.18 kl. 14:00 - 16:30
27.05.18 kl. 12:30 - 16:00
30.09.18 kl. 14:00 - 16:30
28.10.18 kl. 14:00 - 16:30
25.11.18 kl. 14:00 - 16:30

Vise-Vers-Nyt
29. årgang nr. 2 - marts 2018

”Blomster og viser”, Biblioteket
Sæsonafslutning på restaurant Håndværkeren
Besøg af Bente Kure og Leif Ernstsen, Biblioteket
Spil Dansk dagen, besøg af Søgaards Trio, Biblioteket
Jul, med egen gæstesolist: Jørgen Gybel Jensen, Biblioteket

Regionalmøde i Visen Venner i Danmark den 10. marts 2018.
Mødet blev afholdt af Visens Venner Furesø. Britta Pedersen og Per Nielsen deltog på
VVRs vegne. Regionalmøder er ikke beslutningsdygtige, så møder foregår derfor som
”debatmøder”. Emnet ved dette møde var om der er behov for en ”vitaminindsprøjtning”.
Årsagen til dette emne er et faldende medlemstal generelt og i nogle foreninger bekymrende. Årsagen til denne medlemsnedgang skyldes i høj grad vore medlemmers konstant stigende gennemsnitsalder. Et spørgsmål var derfor, om
der var behov for at ændre formålsparagraffen i VVD`s vedtægter, så
man involverede familien. Dette blev klart afvist af forsamlingen. Vores
formål er: ”At bevare visetraditionen og styrke og forny visen i Danmark”.
Spørgsmålet blev derefter: ”Hvem er vores målgruppe og hvordan får vi
kontakt til de yngre. Her tænkes bl.a. på dem, der går under betegnelsen singer/
songwriters.
For at skabe en kontakt til denne gruppe havde VVD inviteret Benjamin Aggerbæk; formand for sangskriverfestivalen i København.
Der var en klar fornemmelse fra begge sider om, at vi kunne lære noget af hinanden. Det
var straks lidt mere vanskeligt at finde ud af, hvordan en kontakt mellem de to sider kunne
etableres, især da mange af de unge sangere/sangskrivere prøver at leve af deres kunst. En
mulighed ville være at arrangere fælles kurser, som f. eks. VVD’s kurser på Ryslinge Højskole.
Den 24. sept. 2017 havde vi i VVR besøg af Gunni Torp; en yngre singer/songwriter. Det
var en stor succes. Via kontakten med Benjamin Aggerbæk er det muligt, at vi i fremtiden
af og til vil invitere en af hans ”elever” og dermed åbne op for den yngre generation.
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En verden fyldt med

Blomster og viser
Lørdag den 14.April 2018
kl. 14.00-16.30
i Roskilde Biblioteks store sal
Visens Venner i Roskilde hilser foråret velkommen med en buket af viser om alverdens blomster. Kom og vær med til at synge foråret ind.
De fleste af VV-Roskildes solister vil bidrage med sange og viser støttet af Else og
Flemming ved flyglet. Birgit og Flemming er dagens vise-værter

Medbring gerne selv kaffe/te, VVR serverer kage til og Tyges bar er åben.
Entré 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest 10. april 2018 på tlf. 2296 9296 kl. 16-18 eller

vvr@visenroskilde.dk

Vi byder velkommen til sæsonens sidste Vise-arrangement.
Dagens viseværter er: Hanne og Per, og alle aktive optræder på scenen.
Vi starter med at nyde husets lækre frokostanretning, inkl. kaffe og kage.
Efter frokosten starter underholdningen.
Entre: 150 kr. for medl. og 250 kr. for gæster.
Tilmelding senest den 22. maj 2018 på tlf. 2296 9296 kl. 16-18
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, du synes bedst om. Kom nu op på de skrå brædder.

Nyt fra Bestyrelsen
Generalforsamlingen d. 4. 3. 2018

Formanden, Jytte Bendixen aflagde beretning. Foreningen har nu 142 medlemmer, heraf 16 sangere og
akkompagnatører.
Kassereren Tyge Schmidt-Jensen fremlagde årets regnskab der viste et overskud på kr. 434,62. Begge beretninger blev godkendt med akklamation.
Britta Pedersen og Per Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Revisor Finn Ørbæk og revisorsuppleant Erik Ravn blev begge genvalgt.
Alle blev valgt med akklamation!
Generalforsamlingen godkendte et uændret kontingent på 230 kr. for par og
130 kr. for enkelt person om året.
Efter valget har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand
Jytte Bendixen
2296 9296 jyttehbx@live.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
2129 1819 fl.list@privat.dk
Suppleant
Jørgen Gybel
4635 8684 gybel.jensen@dlgmail.dk

Tyge Schmidt Jensen 80 år 12.Maj 2018
Tyge kom ind i VVR i 2002 og i bestyrelsen i 2006 og fik hvervet
som sekretær. Fire år efter påtog han sig også hvervet som kasserer.
Desuden kender I alle ”Tyge’s Bar”, der er åben ved alle arrangementer. Sangmæssigt hører vi ikke så meget til Tyge, men det skyldes jo alle de mange andre aktiviteter Tyge har.
Det er dog DEJLIGT, når du også har tid til at være med på scenen.
Vi siger TAK og HJERTELIG TILLYKKE!
Jørgen Bendixen 80 år den 30. Juli 2018.
Husker I en frisk ”Roskilde Rap” ved 1000 års revyen i 1998 ??!!
Der kom Jørgen til at slå sine folder i VVR’s regi, men ellers har
Jørgen dyrket det musiske, lydmæssige og revymæssige i andre
sammenhænge. Og vi er GLADE for at vi også fik glæde af evnerne
i VVR. Det er blevet til viser og sange med midtjysk sprogtone til de
engelske sange og alt der imellem. Han var også redaktør af VV-Nyt
og lydmand i ca. 10 år. Vi siger TAK og HAPPY BIRTHDAY!
Flemming List 75 år d. 8. maj 2018
Birgit Müller 75 år d. 16. juni 2018
Flemming og Birgit kom til Visens Venner i Roskilde maj 2011 – de
ville gerne være aktive, og i 2012 foldede de sig ud i fuldt flor. De
har et kæmpe repertoire – nye viser, gamle viser, smukke viser, sjove viser, underfundige viser – de kan det hele. Birgit synger smukt, og Flemming akkompagnerer.
Med tiden er Flemming også blevet visesanger, med
sit eget specielle repertoire, som f-eks ”Pyt”. Flemming udfører
derudover et stort arbejde i vores bestyrelse.
Kære Birgit og Flemming – godt at I kom –
tak for jeres store indsats i vores vise-sanger-arbejde.

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

Nye medlemmer i VVR!
Jette Juel - Johanna Sørensen - Inger Bruun - Marianne Sheyje - Ole Bæk Nielsen

Vi byder alle velkommen i Visens Venner i Roskilde

