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Kære visevenner
2. visehalvår går på hæld, men vi har dog stadig 2 viseaftener at glæde os til.
I marts måned er det Bolette Blomsterbarn, som er visevært. Hun skriver:

Fredag den 2. marts
Flower Power Viseaften
i anledning af 50-året for ungdomsoprøret
Dette forår er det 50 års siden, Ungdomsoprøret fandt sted. Det er
vildt. Det skal fejres. Genoplives. Genopdages. Flower Power tidsånden skal geninspirere dig og mig til at se på værdier og idealer fra dengang: Holder værdierne? Har
vi kastet dem ud med badevandet og er blevet en åndsfattig, ego-styret og naturrovdrivende konkurrencestat? Hvordan kan vi nyfortolke budskaberne om Peace, Love
& Understanding og Make Love, Not War fra dengang på en måde, der taler til os i
dag?
Flower Power er temaet for viseaftenen fredag den 2. marts. Vi hopper i en tidskapsel tilbage til tiden før, under og efter ungdomsoprøret i 1968. For en aften befinder
vi os i 60ernes og 70ernes stemninger, klangunivers, verdenssyn, protester, ungdomsfejring og kærlighed til den eneste ene, fantasien, poesien, naturen. I et 2018
med disruption og ubalancer kan vi så måske genformulere nogle af værdierne fra
dengang om fred, frihed, broder-/ søsterskab, glade fuglefløjt i en sund natur, ligeværd og farveglade 2CV’ere.

I 60erne åbnede vi os ud mod verden og tog indtryk ind udefra. Aftenens program
afspejler denne udveksling og spænder fra dansk pop til jazz, samba og internationale schlagere og protestsange. Og drikkeviser. Vi kommer til at høre tekster på
dansk, svensk, engelsk, fransk og spansk.
Som publikum vil du opleve vores talentfulde aktive visesangere som blomsterbørn,
protestsangere, croonere, troubadurer og popstjerner med musikalske og budskabsstærke ballader fra dengang, hvor håret blev længere, kjolerne kortere, russerne
kørte planøkonomi og hostende Skodaer, og Donald var en uskadelig om end kolerisk figur i en amerikansk tegneserie.
Find dit indre blomsterbarn frem og hop på trippet i fællesskabets ånd tilbage til den
boomende Flower Power æra. Jeg glæder mig til at byde gæster, aktive visesangere
og andre hjælpende ånder velkommen til Flower Power Viseaften.
Med viselige hilsner
Bolette Blomsterbarn Nyrop
Per: Så kan man som gammel sidde og sukke og spørge sig selv: ak, hvor er dog al
den tid blevet af?!

I april måned er det Thomas Kirkegaard, som er visevært. Han skriver:
Kære visevenner.
Foråret må siges at være på vej, når vi går ind i april måned.
Hvis man skal sige, der er et tema for vores viseaften den 6. april, noget som man
kan gå og glæde sig til, så må det være “Ballader”.
Slår man op i ordbogen under Ballader, står der mange forskellige betydninger, her
under omkring musik og digt:
MUSIK: musikstykke, typisk for klaver, med lyrisk grundstemning og passager med
dramatiske kontraster.
LITTERATUR: fortællende digt med lyriske indslag og med replikker stilistisk inspireret af folkevisen udbredt i romantikken.
Vi skal på denne forårsaften blandt andet høre lidt om hvordan det går Svante og
Anna, - og denne sidste ballade er en længere, spændende og sammenhængende
historie. Glæd jer til denne ballade der synges af en af vores egne visesangere, Lilian
Irlind, akkompagneret på klaver af Birgitta Holst Olsson og med Leif Larsen på bas.

Men aftenens program byder også på andre sange fra vores aktive visevenner og tillige en sangtrio, der gerne vil sende jer en tur tilbage til dengang vi hørte Peter, Paul
og Mary i radioen. Det bliver visevært Thomas med hjælp af Eva Malmquist og Mogens Pontoppidan Thomsen.
Så der er grund til at glæde sig til denne aften, ikke mindst til vores fællessange.
Aftenens visevært er Thomas Kirkegaard

Bestyrelsen meddeler:
Og nu til noget helt andet: tak for de 16 besvarelser vedr. booking som vi har modtaget. Når bestyrelsen har nærlæst dem, vil vi komme med vores kommentarer. Vi vil
dog godt takke for de positive meldinger om vores viseaftener. Dejligt at høre. Vi vil
også fremover bestræbe os på at levere god og varieret underholdning.
Den gode stemning er i høj grad vores dejlige visepublikum ansvarlig for. TAK!
NB: Mht. hvornår man kan booke plads, kan vi dog straks her oplyse, at man først
kan booke plads lørdag kl. 10.00 dagen efter viseaftenen. Da sidder mange klar ved
tastaturet, så pladserne bliver nærmest revet væk. Derfor kan det overraske, at der
pludselig ikke er noget 6 personers bord ledigt, når man forsøger at bestille bord.
Generalforsamlingen afholdes i maj måned. Endelig dato vil blive oplyst i forbindelse
med indkaldelsen.

På bestyrelsens vegne
Per

