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Kære visevenner
Vel mødt til vores 2. visesæson. Det bliver skønt at komme i gang igen. Det er en
god trøst, at når den dejlige (og kolde) sommer drager bort, så har man nogle
skønne viseaftener at glæde sig til.
Første viseaften er fredag den 2. oktober og der er kun få pladser tilbage
Denne aften får vi besøg af operastuderende Anne-Sofie Søby og hendes mor Janne
Søby, som i 2 x 15 minutter vil give os en stor oplevelse med spændende arier og andet godt fra den klassiske musik. Anne-Sofie skulle have haft selskab af en bariton
sanger, men han kan desværre ikke komme. Anne-Sofie klarer det flot alene. Hun
synger en dejlig sopran.
Resten af aftenen vil vore egne dygtige visesangere divertere med et alsidigt program. I skal høre Christina Larsen – Johan Bech Pedersen – Jens Høyer Olsen –
Hanne Kiær – Bolette Nyrop – Per Husfeldt – Iben Hasselbalch.
Forsangere: Ole Nisbeth – Lasse Herrguth – Arne Lindahl – Per Husfeldt
Akkompagnatører: Janne Søby – Parno Pedersen – Mogens Hansen.
Visevært: Per Husfeldt.
Næste viseaften er fredag den 6. november.
Denne aften får vi besøg af den danske viselegende Erik Grip! ”Grip” chancen for at
høre Erik tryllebinde os det meste af aftenen. Erik har udover at være visesanger
også skrevet tekster og komponeret melodier. Der er vel næppe nogen viseinteresseret, som ikke kender Erik Grip. Det bliver en spændende aften. De få huller der er i
løbet af aftenen, tager vores egne visesangere sig af.
Visevært: Ole Nisbeth
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Hillerød Ny Viseforening skifter navn:
Ved det netop afholdte landsmøde i Visens Venner Danmark blev vores forening optaget som medlem.
Vi hedder derfor nu Visens Venner Hillerød.
Vi har ønsket optagelse i Visens Venner Danmark for at få et tættere samarbejde
med de øvrige viseforeninger, som er i denne organisation, og for at blive bedre
ajour med, hvad der rører sig på visefronten.
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