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Kære visevenner
Sig nærmer tiden, da vi igen skal mødes i Støberihallen til hygge, spisning og dejlig
visesang. Vi håber, I har haft en fin sommer, selvom den, som Benny Andersen siger, er ”ustabil, et år kan den komme midt i april, men holder sig væk i juni-juli, den
danske sommer er umulig”. Så galt har det nu ikke været, men på det sidste har
sommeren været ustabil.
Der skal ske meget i dette halvår. Som sædvanlig 3 viseaftener, nemlig den første
fredag i månederne oktober-november-december.
Men desuden har bestyrelsen besluttet at Visens Venner Hillerød skal vise viseflaget
ved den festival, som skal afholdes i november måned i 10 dage, under overskriften:
Hillerød Musik- og Teater Festival.
Vi afholder derfor viseaften onsdag d. 9 november kl. 19.30 i Støberihallen. Dørene åbnes kl. 19.00. Der bliver ingen spisning, men publikum skal som sædvanlig
sidde ved 6-mands borde, og der kan købes drikkelse i baren.
Hovedattraktionen bliver Mikael Neumann, som vist alle kender og harmonikavirtuosen Lasse Holm. Desuden nogle af vore egne.
Desværre en denne begivenhed ikke et led i det sædvanlige tilbud til vores trofaste
vennekreds, men billetterne bliver sat til salg på Place2Book.com, så alle fra Gedser
til Skagen kan købe billet til denne skønne forestilling for 100 kr. pr. billet. Vi håber
da at mange fra viseforeningen har lyst til et gensyn med Neumann og Holm. Billetterne bliver solgt efter princippet: først til mølle. Lidt nepotisme skal der være plads
til: I får oplysningerne om dette arrangement før alle andre.

Billetterne kan bestilles fra 20. august på Place2Book.com. Denne oplysning vil
også stå på Visens Venner Hillerøds hjemmeside. Det direkte link er:
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=6f7c3fb94c
Med <control> + klik kommer I direkte til salgssiden.
Evt. overskydende billetter vil blive solgt ved indgangen.
Vi må jo så ”finde os i” at denne ekstra viseaften kommer kun 5 dage efter vores
sædvanlige viseaften, som er fredag den 4. november.
Visevært Per
Der vil desuden blive afholdt et julearrangement midt i december i samarbejde med
Hillerød Musikskole. Mere om dette i det næste nyhedsbrev.
Og så til vores sædvanlige viseaftener:
Oktober måned fredag den 7. kl. 18.30.
Vi får besøg af det berømte Balalajka Orkester med fremragende musikere og bl.a.
Nina Pavlovski samt Jurij Pavlovski som begge er børn af Evgeni Pavlovski samt kgl.
Operasanger Guido Paevatalu.
Balalajka orkesteret blev startet i 1936 af Evgeni Pavlovski, som var flygtet fra Rusland i 1917 under den russiske revolution. Han var mangeårig leder af orkesteret, og
det er meget anerkendt i udlandet og ikke mindst i Rusland. Man roser orkesteret
for at have bevaret den rigtige russiske folketone.
Efter Evgenis død var det Alex Sundstrøm, som i 20 år dirigerede orkesteret, og som
også stod for fornyelsen af repertoiret. Nu er det broderen Andy Sundstrøm, som er
dirigent. Søsteren Karin Sundstrøm spiller i orkesteret. Det bliver spændende at opleve de inciterende russiske rytmer.
Desuden vil vores egne dygtige solister optræde.
Visevært Per
November måned fredag den 4. kl. 18.30
Emnet for denne viseaften er ”Den kunne jeg godt tænke mig!”
Denne aften er det vores egne dygtige visesangere, som udfylder hele aftenen. Det
bliver spændende at høre, hvad den enkelte visesanger brænder for at fortrylle vennekredsen med.
Visevært Verner Sjøholm

December måneds viseaften vil blive omtalt i næste nummer af Nyhedsbrevet, men
mon ikke julenissen er på spil igen.
Vi har indtryk af, at nogle af vores medlemmer ikke melder afbud til en viseaften,
fordi de ikke er sikre på, hvordan det foregår rent praktisk. Det står ganske vist beskrevet i bookingvejledningen på forsiden af hjemmesiden, men jeg vil gerne prøve
at forklare det her:
Vedr. sletning af bestilte pladser, enkelte personer eller hele bookingen.
Som I ved, får den, der bestiller plads til en viseaften et booking nummer. Dette
nummer får man desuden tilsendt på mail med bekræftelsen på bookingen på den
mailadresse, man har opgivet.
Hvis man skal ændre sin booking, skal man derfor have dels medlemsnummeret på
den, der har bestilt plads og dels booking nummeret.
Hvis 4 personer, der er bestilt plads til, ikke kan komme til en viseaften, kan man
slette hele gruppen ved blot at skrive medlemsnummer og bookingnummer og taste
”slet”.
Oftere vil det dog kun være en eller to personer, der skal slettes. Man taster medlemsnummer og bookingnummer og taster ”ret bestilling”. Nu kommer en rude
frem, hvor man kan slette den person, som er forhindret i at komme. Herefter ”opdaterer” man.
Så enkelt er det. Når det er vigtigt, at det bliver gjort, er det, fordi vi har en lang venteliste med personer, som gerne vil komme til en viseaften, og det kan de kun, hvis
der opstår ledige pladser. Der har tit været ledige pladser, og det er jo synd. Derfor
husk at slet, hvis I ikke kan komme.
Bestyrelsen

