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Kære visevenner 

 

7. november fik vores Viseforening en forrygende start med et feststemt publikum, 

som fik visekunstnerne til at yde deres bedste. Specielt skal selvfølgelig fremhæves 

stjernesolisten Mikael Neumann, som med humor og flot både sang og guitarspil 

gjorde det dygtigt og festligt. Det er ikke sidste gang Mikael besøger os.  

 

Det bliver svært at leve op til, men vi vil gøre vores bedste.   

 

Inden jeg går videre med det kommende viseprogram, vil jeg lige kommentere 

booking systemet. Jeg kan tydeligt (alt for tydeligt!) huske, at jeg fortalte jer, at det 

var pærelet at booke plads, og så viste det sig alligevel, at systemet slog knuder, så 

det var alt andet end let at få bestilt plads. Men NU er det i orden!! 

 

Når I booker plads vil jeg lige gentage, at I både kan finde os på Google, eller nem-

mere gå direkte op i adresselinjen og skrive hillerodviseforening.dk så kommer I til 

hjemmesiden. Når I så går ind på booking-delen, kan I se, at der står en vejledning i, 

hvordan man booker plads. Det kan være nyttigt at printe denne vejledning ud og så 

følge den, så kan det vist ikke gå galt.  

 

Husk at udfylde rubrikkerne med telefonnummer og mailadresse, med mindre det 

står anført, at disse oplysninger er foreningen bekendt.  Så snart vi har disse oplys-

ninger, bliver de skjult af hensyn til datasikkerheden.  

 

Som I sikkert ved, sendes en mail til jer som bekræftelse på, at I har booket plads.  

Hvis I ikke finder denne bekræftelse i ”indbakken”, er det formentlig, fordi spamfil-

teret har snuppet det.  Kig efter i spambakken eller under ”slettet post”, så finder I 

den nok et af stederne.  

 



 
 

Hvis der alligevel opstår problemer, så kontakt bestyrelsen. Navne og telefonnumre 

står på hjemmesiden.  

 

Dette gælder også, hvis alle pladser skulle været optaget, så vil vi prøve at finde en 

løsning på det problem.   

 

Betaling:  det nemmeste både for jer og os vil være, hvis I betaler samtidig med, at I 

bestiller plads.  Så slipper I for at glemme det, og vi slipper for at rykke jer for indbe-

taling.  Beløbet er overkommeligt: 50 kr. pr. viseaften for medlemmer. Gæster beta-

ler 75 kr. pr. viseaften, men foreløbig er der nok ikke plads til gæster. 

 

NB! HUSK at anføre medlemsnumre på ALLE de personer, I betaler 

for.  Ellers er det meget besværligt for kassereren.  

 

Hvis I ikke kan betale over nettet, så giv sekretæren besked om, at I betaler ved ind-

gangen. Gerne via mail eller evt. telefonisk.  

 

Og nu til noget helt andet: 

 

KOMMENDE VISEAFTENER:  

Datoerne for forårets viseaftener er:  

Fredag d. 6 februar 

Fredag d. 6 marts 

Fredag d. 24 april.  Læg mærke til datoen. Vi har måttet skubbe datoen pga. påske 

o.a.  

 

Programmet for de første 2 viseaftener står nedenfor.  April måneds program følger 

senere.  

 

Husk at vi åbner dørene kl 18.30.  Medbring selv mad, men drikkevarer SKAL købes 

på stedet.   

 

 

  

 



 
 

Februar måneds viseaften: 

Denne aften er helliget Halfdan Rasmussen, som den 29. januar 2015 

ville være fyldt 100 år.  

 

Halfdan Rasmussen har sat sit geniale aftryk på visekunsten i Danmark. 

Ingen kan som han skrive så rablende humoristiske, så poetiske og finur-

lige viser og oftest i en skøn og uforlignelig blanding af det hele; en geni-

alitet som vores nabolande må misunde os.  

 

Denne aften vil vi forsøge at tegne et portræt af Halfdan, og det bliver ikke kedeligt.  

Desværre er der grænser for, hvor meget man kan nå på en aften, for vi kunne sag-

tens fylde en hel uge, om vi skulle have det hele med, men vi vil gøre vores bedste 

for at komme så langt rundt om Halfdan som muligt.  

  

Viseværter Verner og Per 

 

 

Marts måneds viseaften:    

  "- - -  og musikken var af Aage Stentoft" 

Til viseaftenen i marts skal vi nok engang fejre en 100 års fødselsdag  
(+ 10 mdr.) idet Aage Stentoft blev født 1. maj 1914. 
 
Han har begået et væld af melodier. Vi er i fuld gang med at dykke ned i 
"Godteposen", så vi sammen med viseforeningens aktive kan sætte et 
spændende og farverigt program sammen. 
 
Vi glæder os! 
 
Viseværter Sisse og Ole 
 
 


