Til kalenderen:
Sø. 27.09.20
Sø. 25.10.20
Sø. 29.11.20

kl. 14:00 - 16:30 VVR og Johannes & Carsten i BIB sal
kl. 14:00 - 16:30 VVR Spil Dansk Dag i BIB sal
kl. 14:00 - 16:30 VVR jul i BIB sal

Medlemskontingent til Visens Venner i Roskilde
01.09. 2020 til 31. 08. 2021

Kære

Så starter vi igen en ny sæson i Visens Venner i Roskilde. Kontingentet for
perioden er som vedtaget på generalforsamlingen i marts 2020:
Kr. 130,- for enlige og kr. 230,- for par.

MEN på grund af aflysninger i starten af 2020 er kontingentet
for næste sæson (1.09.2010 - 31.08.021) nedsat til:
kr.100,- for enlige og kr. 200,- for par.
Der er 2 muligheder for at betale kontingentet.
Allerhelst
vil vi gerne have, at du overfører kontingentet via netbank.
Overfør venligst
Kr. til konto: 1551 3429558948
HUSK at skrive dit medlemsnr.:

eller

Du klipper denne side ud, putter den i en kuvert sammen med
kr.
tager kuverten med til arrangementet d. 27. sep. 2020
og lægger den i den gule kasse på kassererbordet.
Der kan ikke betales kontant på anden måde p.g.a. Corona krisen.

Vise-Vers-Nyt
32. årgang nr. 3 - september 2020

Søndag d. 27. september 2020
kl. 14:00 - 16:30i

Roskilde Bibliotekssal gl. indgang
Vi får besøg af Johannes og Carsten, som underholder med Nordiske Viser
i anden halvdel af dagens program.
”Viser er enkle, men har dybe tekster og smukke melodier. De kommer hele livet rundt og egner sig godt
til at blive fremført med guitar og bas. Vi har valgt et
par håndfulde danske og svenske viser ud, der spænder fra folkeviser til Benny Andersen, fra vugge til
grav, fra heltedåd til længsel, fra længsel efter kærlighed til kærlighedslykke, og som besynger alle årstider”.
Carsten er kendt fra andre professionelle sammenhænge, såsom Savage
Affair og Led Zeppelin Jam. Johannes er vokset op i et hjem fyldt af klassisk
musik, samt danske og svenske viser og har derfor et nært forhold og stort
kendskab til den sangskat, som de nordiske viser er.
I første halvdel synger nogle af vores egne solister – det bliver en overraskelse, hvem der synger, men det er sikkert, at Else som vanlig er pianist. Det er
også aftalt, at Birgit er VISE-vært,
Der er ikke salg af drikkelse ej heller kage til medbragt kaffe. Alt medbringes
Entré: 30 kr. for medlemmer og 60 kr. for gæster.
Tilmelding senest den 23. sep. 2020 til vvr@visenroskilde.dk
eller til Jytte på tlf. 22 96 92 96 mellem 16-18

Kh Tyge og Jytte

Kontingent 2020-2021 se bagsiden

Nyt fra bestyrelsen:
Efter 4½ måned i ”eksil” mødtes bestyrelsen d. 20.juli – ”hvad gør vi nu?”
Vi blev enige om at starte så småt – et enkelt arrangement med alle
coronaregler overholdt! Vi får besøg af ”Johannes og Carsten”, se forsiden.
Det bliver et anderledes arrangement end vanligt.
-Begrænset tilmelding - p.t. uvist hvor mange – evt. gæster på venteliste.
-God udluftning af salen.
-Opstilling af borde og stole efter de til den tid gældende coronaregler.
-Ingen køb af vand og øl. Ingen kage til selvmedbragt kaffe.
Efter arrangementet tager vi stilling til planlagte arr. 25.10.20 og 29.11.20.
Som I kan se, er kontingentet for næste sæson også nedsat, samt entreen til
arrangementerne.
Alt efter hvordan dette arrangement arter sig, vil vi se på evt. fortsættelse.
Og så en opfordring igen til at modtage bladet på mail – det koster VVR
10 kr. for hver brev-udsendelse.
pbv Hanne Eisen
Billeder fra vores arrangementer
Prøv at gå ind på vores hjemmeside https://vvr-billeder.visenroskilde.dk/
#home og derefter Fotoalbum, så kan I se en hel del billeder fra arrangementer m.v. helt tilbage fra 1986.

DØDSFALD
Visesanger Erik Ravn 1945 - 2020
Erik er pludselig død. Det rare og venlige menneske er borte.
Lige før var du frisk og rask, og så er du her ikke mere, det
er ikke til at fatte.
Erik blev medlem af VVR i 2011. Erik har flittigt siden da været ude og underholde andre mennesker. Vi takker dig for den tid vi har haft
sammen.
Pfv Jytte Bendixen

Æret være Eriks minde

Ingrid Madsen 85 år!
Vores kære viseven Ingrid fylder 85 år den 3. december 2020.
Ingrid var med i foreningen fra dens spæde start i 1984 og var
aktiv sanger og senere med i bestyrelsen og det blev også til
længere perioder som formand.
Ingrids evne til at fremme VISEN, har bl.a. ført til, at hun har
fået tildelt Roskilde Kommunes Kulturpris.
Og selvfølgelig er Ingrid da også blevet æresmedlem i Visens
Venner i Roskilde.
Derfor .... TILLYKKE ! og et højt hurra til vores æresmedlem Ingrid!
Bestyrelsen / Britta

Kommende arrangementer
Søndag d. 25. okt. 2020 kl. 14:00 - 16:30
Søndag d. 29. nov. 2020 kl. 14:00 - 16:30
Roskilde Bibliotekssal gl. indgang

Orienter dig her, om arrangementerne
bliver afholdt efter planen:
https://visenroskilde.dk/
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