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Kære venner
Så er vi i gang med et flot rundt nyt år, hvor alle vores nytårsfortsætter ikke kan
undgå at blive til virkelighed. Vi skal være klimabevidste, spise mindre kød – flyve
mindre – bruge den kollektive trafik – motionere mere og tabe mindst 5 kg i vægt!!
Og så skal vi være gode og overbærende ved hinanden. Ingen er jo fuldkommen.
Men vi skal så sandelig også høre en masse visesang akkompagneret af social hygge,
god mad og drikke. Det styrker vores mentale sundhed.
Og for nu at blive i det spor:
Viseaften fredag den 7. februar:
Omtale af viseaften den 7. februar 2020: ”De grå synger, vol. 2”
På viseaftenen i februar vil vi - igen – tage jer med tilbage til 50’erne og de sange,
som vi husker fra dengang, vi om søndagen sammen med vores forældre lyttede til
giro 413.
I februar 2018 lavede vi en sådan aften – men der er endnu mange sange fra samlingen ”De grå synger 1+2”, så vi vil lave en opfølgning med flere af de kendteste sange
fra dengang, som vore egne aktive vil foredrage, og hvor tilhørerne kan nynne med
på refrænerne.
Igen vil vi afvikle aftenen som en slags ”Jukeboks”, hvor sangtitlerne er kendt, og
hvor publikum bestemmer rækkefølgen af de numre, som man ønsker at høre. Det
vil forhåbentlig give anledning til en god snak ved bordene i salen og vil være en udfordring til de aktive, som skal være klar til ”øjeblikkelig udrykning”
Vi satser på, at det igen vil blive en succes, som I visevenner vil synes om, og vores
aktive vil lege med på. Vi glæder os og tror, det kan blive en sjov aften.
Viselige hilsener Mogens og Ole N

Viseaften: fredag den 13. marts (bemærk at viseaftenen er skubbet 1 uge)
Denne aften får vi besøg af Christian Søgaards Trio. De har været her tidligere for
nogle år siden, og det var en meget festlig aften. De var så gode, at vi besluttede, at
vi måtte se dem igen inden alt for længe, og det gør vi så nu i marts måned. Viserne
de synger er af Rune Kidde og Pernille Plaetner. De er meget originale og spændende. Desuden kommer nogle af vores egne på scenen.
Viseaftenen skulle have været den 6. marts, men måtte rykkes til den 13. marts, så
visevært Per måtte overlade taktstokken til Hanne Kiær.
VVHillerød er 21. marts vært ved et Regionalmøde for viseforeningerne øst for Storebælt. Der skal vi gennemgå vedtægterne for Visens Venner Danmark og andre
presserende ting. Adgang kun for delegerede fra viseforeningerne og observatører.
Og endelig, så afholdes den årlige generalforsamling i VVHillerød onsdag den 13.
maj kl. 19 i Grønnegadecentret. Dagsorden udsendes senere. Evt. forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. april.
Vi ser frem til at møde jer alle igen.
På Bestyrelsens vegne

Per

