VISENS VENNER HILLERØD
www.visensvennerhillerod.dk

Nyhedsbrev 13
4. september 2018

Kære visevenner
Sommeren går atter på hæld, og det må vi så affinde os med. Men sikken en sommer! Så megen varme i så lang tid har vi aldrig - mig bekendt - oplevet før. Det var
helt befriende, at der endelig kom noget regn. Udenfor DK har tørken medført katastrofer, men det slap vi heldigvis for.
OG NU nærmer visesæsonen sig med stormskridt.
”Hvad vore livet, Rose Mari, forutan sång ock dans!” skriver Taube. Sang kan vi godt
klare, men dansen har trange kår medmindre vi giver os til at danse på bordene.
Men så kommer Charlie efter os!
Oversigt over første halvdel af visesæsonen:

Oktober måned:
Vi får besøg af Gitta Maria Sjöberg med ægtefælle Matti Borg og sønnen Markus
Borg.
Gitta Maria Sjöberg har en lang karriere bag sig som sopran i den danske opera, hvor
hun har sunget et væld af hovedroller. Men sange og viser kan hun også synge på
smukkeste vis med sin betagende stemme. Gitta er leder af Nordic Song Festival.
Matti Borg er komponist, pianist og operasanger. Matti Borg har en omfattende
produktion bag sig. Har skrevet musik til musicalen ”Irene og hendes mænd” samt
”Godt Nytår”. Desuden kormusik, kammermusik og teatermusik. Desuden deltaget i
mange revyer.
Markus Borg er under uddannelse på Musicalskolen i Fredericia. Har en dejlig
stemme og synger også viser.

Det er kort sagt et meget spændende trekløver vi får chancen for at høre.
Af vore egne skal I høre Asger Berg og Verner Sjøholm.
Visevært er Per.

November måned:
Den 2. november er jeg visevært i vores herlige sangforening i Hillerød.
Vores nationale skjald, Benny Andersen, er netop rejst hinsidan - og det er ikke
Svantes vej til Sverige, desværre, han har taget. Vi kommer til at savne ham og hans
mellemfolkelige status som nationalskjald.
Derfor skal vi have en viseaften, hvor vi går amok i viser af Benny Andersen.
Men vi skal også synge andre nyere visedigtere for at bevise, at visen så viseligt og
absolut er i live - at det ikke kun er de gamle klassikere, som Lulu Ziegler og andre
uforlignelige kunstnere sang, men at visen stadig er en gangbar og nødvendig kunstnerisk udtryksform. Jeg vil bestræbe mig for at få vores aktive til at finde sange frem,
der er skrevet efter 2000 – og hvis det ikke er muligt, så efter 1980. Måske nogle, de
selv har skrevet. Jeg vil også selv give nogle af mine egne sange, I endnu ikke har
hørt.
Det bliver en aften, hvor hver enkelt får lov til at synge lidt flere end 1-2 viser, så
man kan lave et lille forløb, opbygning til klimaks eller nedstigning til ... øh ... ?
Programmet afhænger imidlertid af, hvad der kommer af bud fra de aktive. Jeg kan
dog allerede afsløre, at Benny Andersen-sangene i hvert fald kommer til at fylde
halvdelen af programmet.
Jeg glæder mig til min debut som visevært i Visens Venner i Hillerød!
Iben Hasselbalch

Benny Andersen er død
Indenfor dansk visekunst er der 2 fyrtårne: Halfdan Rasmussen og Benny Andersen.
Nu er også Benny Andersen død, men deres viser vil blive stående til ”evig tid”!
De 2 giganter inspirerede hinanden og bevarede et venskab hele livet. Dette til
trods for at Halfdan snuppede Bennys Kone Signe. Benny beretter selv, at Halfdan
var meget ked af det og følte sig alene. Så gik Signe over for at trøste Halfdan – ”og
så blev hun der!” Senere søgte Benny som bekendt trøst hos sin elskede Rosalina,
som inspirerede ham til en bunke elskovsdigte.

Nogle mener, at kun Sverige har en rig visetradition. De må vist ikke vide om Halfdan og Benny. Og i øvrigt mange andre fremragende visekunstnere: Thøger LarsenJeppe Aakjær-Nis Petersen-Kim Larsen-Sebastian, fortsæt selv listen.
Jeg skal ikke komme med nogen længere biografi her, det er der andre, som kan
gøre bedre end mig, men love jer, at vi regelmæssigt vil servere skønne digte fra den
danske sangskat, ikke mindst viser af Benny.
Per
Mulighed for faste pladser på balkonen:
Som jeg sagde i min beretning til generalforsamlingen i maj måned, så vil vi starte en
forsøgsordning med mulighed for faste pladser på balkonen.
Jeg kan ikke overskue at gøre det samme på gulvet.
Hvis der derfor en nogen, som ønsker faste pladser på balkonen, skal de rette henvendelse til mig på mail:info@hilvis.dk eller per_husfeldt@dadlnet.dk.
Hvis man ikke har fået bekræftelse fra mig indenfor 1 uge, så ring til mig.
Selvom man har fast plads, skal man alligevel melde afbud SENEST 2 uger før viseaftenen, hvis ikke man kan komme. Så kan vi give en fra ventelisten mulighed for at
komme til viseaftenen.
På viseligt gensyn!

På bestyrelsens vegne
Per

