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Kære visevenner
Inden jeg går over til kommende begivenheder har jeg desværre en meget trist meddelelse:
Annette Nisbeth døde pludselig for få dage siden pga. en sprængt kranspulsåre.
Annette og Ole kom til Hillerød for ca. 7 år siden og blev straks, bl.a. pga. Knud Malling Becks vågne øjne involveret i Brødeskov Koret, hvor Annette blev medlem af bestyrelsen. Efter dette fulgte optagelse i Visens Venner i Nordsjælland. Siden fulgte
optagelse i Visens Venner Allerød og i den hedengangne Hillerød og Omegns Viseforening. Desuden gik både Annette og Ole med al deres energi ind i arbejdet med
Grønnegadecenteret. Her arrangerede de musik- og sangunderholdning bl.a. med
ægteparret Ruth og Keld Michaelsen, og Annette gik ind i bestyrelsen.
Da Visens Venner Hillerød blev stiftet i 2014 gik Annette og Ole også med her, og Ole
blev på opfordring af mig medlem af bestyrelsen.
Annette var aktiv på alle fronter. Stor arbejdsglæde, arbejdskapacitet og arbejdslyst.
Hun elskede at synge viser og har været en flittig gæst på scenen. Samtidig var
Annette et meget sødt menneske.
Vore tanker går til Ole og familien, men også til alle dem, som fremover må undvære
Annettes engagement.
Æret være hendes minde.
På bestyrelsens vegne
Per

Kommende viseaftener:
Fredag den 3. marts
”De store damer” fra den danske revy. Denne revy har været opført i Visens Venner
Allerød. Ole skulle have været visevært, men vil overlade dette til en anden. Ole insisterer på, at denne viseaften skal foregå som planlagt.
Ole skrev om denne viseaften for kort tid siden:
Fredag den 3. marts får vi besøg fra Visens Venner i Allerød, der vil vise os

”Et rendezvous med de store damer”.
Det er et program, som blev vist i Allerød for et år siden. De store ”Divaer” bliver
fremført af medlemmer af VVA (hvor en del også er aktive hos os), og vi kan således
glæde os til at se en del velkendte visefolk (damer) på scenen.
Karen Træden Fløe, der har sammensat programmet skrev:
Viseaftenen bliver atter sat i revyens tegn, MEN denne gang, som overskriften
antyder, en helt særlig en af slagsen.
Det er faktisk lykkedes os, for første gang nogensinde, at samle nogle af tidens
største revynavne under selv samme tag.
Følgende kunstnere kommer på scenen:
Marguerite Viby, Birgitte Reimer, Sigrid Horne Rasmussen, Liva Weel, Elga Olga,
Aase Ziegler, Ellen Gottschalch, Bodil Steen, Karen Jønsson, Lulu Ziegler, Erika
Voight.
Jeg tør godt på forhånd love, det ikke kommer til at gå stille af.
Vel mødt!
Kh Karen Fløe

Vi kan glæde os til ”De store damer” og deres parade af revyernes stjernenumre.
På gensyn
Visevært Ole Nisbeth (men det bliver så en anden).

Fredag den 7. april
Lise Ravn er visevært. Lise skriver:
Jeg glæder mig til at præsentere:
To optrædende udefra: Caroline Fridericksen og Niels Bugge, - de vil servere: “Tre
kolde fra kassen og andre hjertevarme sange”.
Vi kommer til at høre en buket om livets op-og nedture, sange af bl.a. F. Bak, A. Linnet, Sebastian i ny fortolkning – også sange af L.Cohen og A. Lennox.
Caroline Fridericksen er konsevatorieuddannet, uddannet indenfor rytmisk sang, underviser i sangteknik & stemmetræning, optræder selv og er leder af “Halsnæskoret”.
Niels Bugge, også konservatorieuddannet, er guitarist, bassist, komponist, spiller i
bands, laver egne kompositioner, er leder af kulturhuset i Nyk.Sj.
Vore egne, gode optrædende vil også komme på scenen i aftenes løb, så glæd jer!
Lise Ravn
Visevært

Tidsplan for booking
Da der har hersket nogen usikkerhed om, hvornår det var muligt at bestille plads til
næste viseaften, har Bestyrelsen besluttet, at man fremover først kan bestille plads
fra lørdag kl. 10 efter en afholdt viseaften.
Vedr. gæster
Hvis et vennekredsmedlem er forhindret i at deltage i en viseaften, har vi indtil videre, bl.a. fordi det er det nemmeste! godkendt, at man kan give sin plads til en
gæst. Denne gæst skal dog betale 75 kr. for at deltage, fordi vi ellers ville tilbyde
ventelisten denne ledige plads, og dermed få et gæstehonorar. Beløbet kan indbetales på foreningens konto, eller direkte til kassereren på viseaftenen.
Generalforsamling mandag den 15. maj kl. 19.00 i Grønnegadecentret.
Der vil senere blive udsendt en indkaldelse med dagsorden.

Jazz i rosenhaven
Stig Deichmann og andre har med stor succes arrangeret jazz i Rosenhaven de sidste
par år. Det er blevet utroligt populært, men konceptet er også fristende. Man møder op i Rosenhaven ved restaurant Rib House, hvor man kan sidde i den hyggelige
have og drikke en kold fadøl – eller 2! – og evt. spise en mør bøf, mens man lytter til
dejlig traditionel jazz. Kan varmt anbefales.
For nærmere program se www.jazzirosenhaven.dk

På gensyn

Bestyrelsen

