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Kære visevenner
Visesæsonen går på hæld, snart er det sommer, sol og friluftsliv. Men husk at synge
de skønne danske sommersange ved hver en lejlighed. ”Danmark nu blunder” og
”Nu lyser løv i lunde” er et par gode eksempler, men der er jo mange flere. Vi har en
meget stor sangskat i Danmark. Og ”Visernes herlige toner og ord fortryller vor nedslidte jord”. Det ved alle vi, som synger eller lytter til de dejlige viser ved vores viseaftener.

Næste og sidste viseaften i denne sæson er fredag den 1. april
Da får vi besøg af Christian Søgaard Trio. De har et stort repertoire af bl.a. Rune Kiddes sange/viser. Også Penille Plaetner er på repertoiret. Teksterne er finurlige, poetiske og barokke.
Trioen har i øvrigt et samarbejde med Rasmus Lyberth fra Grønland, hvor Christian
Søgaard lærte at spille harmonika. Rasmus Lyberth må vi dog undvære denne gang.
Det bliver en anderledes og spændende oplevelse. Vore egne vil fuldende aftenen.
Per er visevært.

Indkaldelse til Generalforsamling.
Tid: mandag den 9. maj kl. 19.00. Sted: Ældrecenteret i Grønnegade
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Nyt fra VVD
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen. Annett Feddersen og Henning Rønslev er på valg.
8. Valg af 1. og 2. suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 2 uger før GF.
Alle er velkomne.
Bestyrelsen

Jazz i Rosenhaven.
Sidste sommer så en ny begivenhed dagens lys: jazz i Rosenhaven.
Blandt initiativtagerne er bl.a. Stig Deichmann fra viseforeningen i Hillerød. I løbet af
sommeren afholdes en stribe skønne koncerter med traditionel jazz. Koncerterne
finder sted i Rosenhaven, som ligger bag restauranten ”Rib House” i Slotsgade.
Der vil være koncerter på flg. datoer: 18. juni - 25. juni - 2. juli - 9. juli - 16. juli –
23. juli - 30. juli - 6. august - 13. august. Kom og nyd den skønne musik i de hyggelige
omgivelse, evt. i selskab med noget godt at spise og drikke.

Foto fra www.visitnordsjaelland.dk

Evert Taube
Den berømte svenske digter, komponist og troubadour blev født 12 marts 1890.
Ingen i Norden har haft så stor betydning for visekunsten som Evert Taube. Taube
ville egentlig have været maler, og han var også en dygtig maler, men det geniale talent for at skrive viser blev hans levevej.
Det siges på skæmt, at der ikke kan afholdes en viseaften i Norden uden at mindst
én af Taubes viser er på programmet. I hvert fald bliver han tit sunget i vores viseforening, så sent som fredag den 4, marts, hvor Anna Joensson og Verner Sjøholm på
bedste vis sang og spillede nogle af hans viser. Annas fortolkning af ”Nocturne” til
Verners fine guitar akkompagnement er vist ikke hørt bedre!
Evert Taube startede Visens Venner i Sverige i 1936: Samfundet Visans Vänner.
Inden da havde han ved en fest i Roslagen skrevet Calle Schevens Vals i 1931. Denne
vise gjorde ham umiddelbart berømt i hele Sverige.
Det siges, at Evert Taube var noget af en Don Juan, og det er der ikke noget mærkeligt ved. Selvfølgelig måtte man som kvinde lade sig bedåre af denne charmerende
troubadour. I Skagen bedårede Taube datteren af Skagen Hotel. Til hende skrev han
en af sine smukkeste viser: ”Så skimrande var aldrig havet”. Det blev hun gravid af!
Everts hustru Astri var ikke begejstret for dette sidespring og forhindrede ham i at
have noget med sit barn, en dejlig datter, at gøre.
Per

