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Kære visevenner
På bestyrelsens vegne vil jeg ønske jer en god eftersommer og på snarligt gensyn(g) i
vores dejlige viseforening.
Men først til det triste:
Viseforeningens ”Julemand” Lasse Herrguth er død.
Lasse havde i de senere år et dårligt helbred, og til sidst kunne hans krop ikke mere.
Lasse var et usædvanligt menneske. Altid aktiv med noget musisk. Altid i godt humør. Altid positiv og parat til at rose andres optræden.
Lasse var med til at starte Brødeskovkoret, som først for nylig er holdt op med at
virke. Lasse har været engageret i viseverdenen i en menneskealder. Først i Visens
Venner Nordsjælland, og da Poul Danø forlod den viseforeningen og startede sin
egen viseklub i Hillerød, fulgte Lasse og i øvrigt også Jesper Nyrop med. Hillerød
Viseklub fungerede i mange år og Lasse var en uvurderlig støtte.
Da Hillerød Viseklub lukkede, var der ingen viseforening i ca. 4 år. Det var vi nogle
stykker, som syntes var ærgerligt, og Lasse var blandt dem som fik Hillerød Ny Viseforening, sidenhen Visens Venner Hillerød, på benene.
Det har været en tradition i mange år, at viseaftenen i december måned havde Lasse
som visevært iført fuld julemandskostume, HO-HO-HO!! Og der blev solgt Kirsten
Kanns hjemmeproducerede julegaver, hvor overskuddet gik ubeskåret til grønlandske børn.
Tak Lasse for dit store engagement! Du vil blive savnet!
Heldigvis har vi Lasses hustru Judith, som også har stået vores viseforening bi lige siden starten og Judiths engagement kan vi stadig glæde os over. Judith er bl.a. foreningens revisor.
På Bestyrelsens vegne
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Og så til viseaftenerne:
Vi starter visesæsonen fredag den 7. oktober, hvor vi får besøg af
KURT RAVN. Kurt Ravn er en elsket skuespiller, måske især kendt fra Matador, hvor
han spillede ”Røde”, men han mestrer også sangen, især kendt fra flere musicals
bl.a. Les Miserables, men har også sunget de fleste kendte danske sange. Kurt Ravn
er så velkendt i det danske kulturliv, så videre præsentation er nok overflødig.
Kurt Ravn akkompagneres på klaver af Ulrich Munk-Andersen.
Det bliver en spændende og anderledes aften.
Visevært Per

Viseaften i november, fredag den 4.
Jeg glæder mig til at præsentere de to sangskrivere Jens Jepsen og MC Hansen, som
jeg har oplevet i en forrygende koncert i - det desværre hedengangne - ”Bhageriet”
her i Hillerød.
Sprudlende fortælleglæde, awards og arven fra Bob Dylan
Jens Jepsen er tidligere daglig leder af Klaverfabrikken, Det regionale spillested i Hillerød og 3 gange modtager af Hillerød Kommunes Musikpris. Han siger om sig selv:
Jeg har været udøvende musiker siden 2002 og spiller mellem 150–180 koncerter
om året. Kunstnerisk har jeg fundet mit hjem i dansk-sprogede folk-pop sange, hvor
jeg tager udgangspunkt i min families historie. Jeg arbejder fx tæt sammen med musiker og iværksætter MC Hansen. Vi har skabt ”Ud med kulturen” sammen, hvor vi
udvikler musikprojekter, som skal gøre passive målgrupper aktive.
M.C. Hansens univers er befolket med drømmere og lokale originaler fra hjemegnen
Jungshoved i Præstø Fjord. Med par, der længes efter forældreskabet. Katte, der bliver kørt over ved købmand Flemmings butik. Den musikalske inspiration spænder
fra amerikansk folk-og rockmusik til historiefortælling, højskolesangbogen og Benny
Andersen. Fra Woody Guthrie, Bob Dylan og Townes Van Zandt til Ulf Lundell og Allan Olsen. På Niels Hausgaardsk manér leverer M.C. Hansen alle sine historier med
lige dele fortællelyst og humor.
Jeg forventer en spændende, morsom og inspirerende aften omkring ”den nye generations” dansk-sprogede videreførelse af vores vise- og sangtradition.
Viselig hilsen
Ole Nisbeth Visevært.

Viseaftenen i december måned, fredag den 2.
er endnu ikke færdig planlagt. Vike lægger hovedet i blød, så det bliver godt. I hører
nærmere i næste Nyhedsbrev.

Kulturnat i Hillerød
Til slut vil jeg da gerne nævne, at på Kulturnatten den 9. september optræder Visens
Venner Hillerød i samarbejde med Majazz koret på Bistro-Cafe København på Torvet
i Hillerød. Majazz koret optræder fra kl. 19 og synger i 45 minutter. Herefter pause
indtil kl. 20.30, hvorefter Visens Venner optræder i godt 1 time.
Der er gratis adgang. Alle er velkomne. Man kan naturligvis købe øl og andet godt i
cafeen.
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