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Kære visevenner
Næste viseaften er fredag den 4. december.
Lasse er visevært, og han skriver:
"Viseaftenen den 4. december i Støberihallen vil primært stå i julens tegn!

Ved ankomsten vil visevennerne blive mødt af skønne julemelodier, ved koncertmester Niels Erik Espersen, harmonika og Ole Nisbeth på nyrenoveret tværfløjte!
I ankomsthallen vil Kirsten Kann og Jens Høyer sælge lækkerier, hvor overskuddet
går til velgørenhed!
Under indtagelsen af den ekstraordinære gode julemad, man har medbragt, vil der
være skønne Julemelodier! Det velstemte flygel vil blive betjent af vore dygtige pianister Parno Petersen og Mogens Hansen, som også vil spille til fællessangene!
Baren vil som altid være besat af vore dygtige bartendere, Ulla, Ulsø og vor travle
lyd- og lys mand Flemming. De får travlt med at betjene vore tørstige visevenner!
Men HUSK! Nogle skal køre hjem!
Kl. 19 byder vor veloplagte formand Per Husfeldt velkommen, og fortæller om praktiske gøremål! Herefter afsynges "En liten liten"!
Formanden giver herefter ordet til viseværten.
Efter indtagelse af de kulinariske nydelser og tissepause, går vi i gang med det
egentlige viseprogram! Som ikke skal afsløres her! Men opleves live!
Aftenens visevært vil kort fortælle om alle de skønne viser og julesange, vi skal opleve.

I løbet af aftenen kommer der en overraskelse, hvor en af vore store satiriske viseforfattere og visesangere vil divertere os med noget nyt og skægt!
Hvem ved? Måske kommer Julemanden også på besøg!
I VOR VISEFORENING KAN ALT SKE!
Vel mødt til en skøn programsat viseaften!
OG HUSK ENDELIG NISSEHUEN!!!"
Visevært Lasse Herrguth

Samarbejde mellem Frederiksborg Kulturcenter og Visens Venner Hillerød.
Som I ved, fik vi i viseforeningen mulighed for at deltage i en meget festlig opera eftermiddag til en meget favorabel pris. De optrædende kom fra Den Jyske Opera, og
der var mange flotte stemmer og programmet var elegant sammensat.
En hel del fra vores viseforening havde benyttet sig af tilbuddet.
Frederiksborg Kulturcenter har antydet, at lignende tilbud vil kunne komme fremover. P.t. har vi i øvrigt tilbud om 40 kr. reduktion på almindeligt løssalg pr. billet.

Stig Deichmann m.fl. arrangerer, som de fleste nok ved, fine jazzkoncerter i Rosenhaven i løbet af sommeren. Når tiden nærmer sig, vil vi offentliggøre jazzprogrammet i et nyhedsbrev. Ikke af hensyn til Stig og co. for der kommer masser af gæster
til koncerterne, men til glæde for vores viseforenings medlemmer.

Orientering om det skandinaviske viseblad: Viser/Visor.
For et par år siden startede nogle entusiastiske visefolk et skandinavisk viseblad.
Redaktionen består af fra Norge Øyvind Rauset (hvad de nordmænd dog hedder),
fra Sverige Lasse Zackrisson og fra Danmark Kim Ravn-Jensen.
Bladet beskæftiger sig med alt muligt inden for visekunsten. Især er der naturligvis
mange person- og karrierebeskrivelser, men også oversigter over, hvad der udgives
af visemusik, og hvor der er visetræf. I sidste nummer var der sågar en artikel om

galgeviser, dvs. skillingsviser om de ”slyngler” som blev ført til skafottet, og om hvordan de havde fortjent den uhyggelige straf at få hugget hovedet af, og hvad deres
sidste tanker var. I det sidste nummer var der artikler om Jeppe Aakjær og Carl Nielsen.
Hvis man skulle have lyst til at abonnere på bladet, koster det 100 kr. om året for 2
numre. Bladets adresse er: VISER, Postboks 4647, N 0506 Oslo. Norge.

Til slut vil jeg ønske de visevenner, som ikke kan komme til december måneds viseaften en god jul og på gensyn fredag den 5. februar 2016.

Næste nyhedsbrev udkommer ca. medio januar 2016 med omtale af viseaftenerne i
februar og marts måned.

Bestyrelsen ved Per Husfeldt

