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Kære visevenner
Her har I så visesæsonens sidste nyhedsbrev.
Der er da utroligt, at der nu kun er 2 viseaftener tilbage, men dem vil vi glæde os til.
Når vi når sommeren, kan vi så gå og nynne alle de dejlige viser, vi har hørt i løbet af
året.
Næste viseaften er fredag den 1. marts
Denne aften bliver ikke nogen ”normal” viseaften. Vi skal have besøg af 2 spændende kunstnere, som vil underholde os med humor og musik.
Der drejer sig om Jacob Morild og Eva Skipper.
Jacob M. har haft en utroligt afvekslende karriere indenfor revy, teater, film, radio
og TV. Jacob M. har bl.a. været kunstnerisk leder af Cafe Liva i en del år. Fra 1995 til
1998 leder af Mogenstrup Revyen.
Jacob M. har deltaget i et væld af revyer og været kunstnerisk leder og instruktør i
flere af disse. I 1994 – 2004 – 2010 – 2012 blev Jacob M. udnævnt til årets revyforfatter.
Jacob bliver ledsaget af Eva Skipper, som har en lang musikalsk karriere bag sig.
Eva S. er uddannet på det rytmiske musikkonservatorium og tog afgangseksamen
derfra i 2004. Eva S. har lige siden deltaget i adskillige bands og grupper og høstet
stor anerkendelse for sit fornemme spil. Eva S. spiller på kontrabas og el-bas.
Eva S. har bl.a. spillet i en længere periode på Cafe Liva sammen med Jacob Morild.
Der bliver lige plads til Lilian Irlind og Leif, Per, Lise, Arne, Jens, Mogens og Ole.
Visevært Per

Viseaften fredag den 5. april.
Sisse skriver:
Fredag den 5. april bliver sæsonens sidste viseaften.
Den starter med et festligt indslag, idet vi får besøg af Musikskolens steel band "Hot
n' Spicy".
Derefter kommer vore egne visesangere på banen, hvor de med vanlig ekspertise vil
underholde os! Jeg har bedt om viser med lidt fest og farver!
Jeg glæder mig til at være visevært.
Sisse Bohn

Nyt fra Bestyrelsen
Der er mange, som synes, at spisepausen er for lang. Nogle har derfor foreslået, at
den blev afkortet.
Det er blevet drøftet i bestyrelsen, og vi er blevet enige om, at vi fremover starter og
slutter 15 minutter tidligere end vanligt.
Dvs. formanden byder velkommen kl. 19 som sædvanlig med ”En liten”.
Kl. 19.30 annonceres pausen og kl. 19.45 starten underholdningen.
OBS!! Husk at melde afbud hvis I ikke kan deltage i en viseaften, enten på nettet eller evt. ved kontakt til bestyrelsen.

Generalforsamling
Der indkaldes hermed til årets generalforsamling som afholdes onsdag den 8. maj
kl. 19 i Grønnegadecenteret.
Dagsorden vil blive udsendt senere. Evt. forslag til emner som ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før GF, altså den
24. april.
På bestyrelsens vegne
Per

