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Kære visevenner 

 

Det har været dejligt at opleve den entusiasme, som vores viseaftener har været 

mødt med. Jeg skulle hilse fra visesangerne og sige, at de også har været glade for at 

optræde. Det er et stort arbejde at få tilrettelagt en viseaften, men det har været en 

stor succes hver gang. Vi glemmer lige, at højtalersystemet var fejlbehæftet ved vo-

res Halfdan Rasmussen aften, men det gik jo alligevel. 

Vi har 2 begivenheder tilbage dette forår, nemlig viseaftenen i april måned og gene-

ralforsamlingen i maj. 

 

Viseaften den 24. april 

Husk at vi åbner dørene kl. 18.30. Er vi heldige, får vi noget foyermusik fra kl. 18.  

Viseværterne er vores pianister Mogens Hansen og Parno Petersen. De skriver: 

 

Emnet er viser fra 30´erne frem til nyere tid. Vi vil gerne fremhæve komponisterne 

Kai Normann Andersen, Benny Andersen og Bent Fabricius Bjerre samt de tekstfor-

fattere, der har været knyttet til disse. 

Vi har opfordret vore solister til at byde ind med viser af disse tre komponister. 

Det er i år 75 år siden Danmark blev besat af tyskerne og 70 år siden Danmark blev 
befriet. PH skrev teksten til ”Man binder os på mund og hånd” fra ”Dyveke 1940” 
sunget af Liva Weel. Det tredje vers drejer visen over i en betydning, som blev for-
stået af alle danskere under den tyske besættelse. 

Ligeledes skrev PH teksten til ”I dit korte liv” fra Dagmarrevyen 1941. Teksten har al-
lusion til Shakespeares ord i skuespillet Stormen ”Vi er af samme stof, som drømme 
gøres af”. 



 
 

Kai Normann Andersen har skrevet utallige melodier. Han blev født den 11. april 
1900 og døde den 24. juni 1967. 

Benny Andersen er født i Søborg 1929. Har hovedsaligt skrevet lyrik og noveller. 

Benny Andersen tilhører den eksklusive gruppe af danske nationaldigtere. Da Politi-

ken satte sine læsere til at udse århundredets betydeligste danske værk, rangerede 

Benny Andersen højt på listen. Mens folket især kender ham som den lune mand, 

der i knæk-prosadigte og viser hylder nærværet i hverdagen, er det først og frem-

mest det tidligere, mere eksperimenterende forfatterskab, der kalder respekt blandt 

kritikere og forfatterkolleger. 

Bent Fabricius Bjerre er født 7.december 1924. Har skrevet filmmusik til talrige film 

og Tv–serier. Bl.a. ”Poeten og Lillemor 1958, ”Forelsket i København”, ”Olsen ban-

den”, ”Matador”, ”Cirkus Buster” og mange flere. Og slet ikke at forglemme ”Alley 

Cat” fra 1962, der var skrevet som kendingsmelodi til Tv-serien ”Omkring et flygel”. 

Melodien blev berømt i USA. 

Viseværterne 

Besked fra bestyrelsen: 

NB: da det har vist sig, at langt de fleste booker plads til næste viseaften den dag, 
der er viseaften eller dagen efter afholdt viseaften, har vi i bestyrelsen vedtaget, at 
hvis vennekredsen vil være sikker på at få en plads til næste viseaften, skal man be-
stille plads senest fredagen 2 uger før næste viseaften. Så ved vi på det tidspunkt, 
hvor mange pladser der evt. er ledige, og som vi kan tilbyde dem, der står på venteli-
sten. 

Man kan selvfølgelig godt booke plads senere, hvis der er pladser ledige.  

Første viseaften i efteråret bliver fredag den 2. oktober. 

Nærmere besked om denne viseaften kommer i næste nyhedsbrev, som sendes ud i 
slutningen af august måned eller starten af september måned.  

Man kan tilmelde sig oktober måneds viseaften, når generalforsamlingen er afholdt, 
og det vedtagne kontingent er betalt.  

 

  



 
 

Generalforsamling torsdag den 7. maj 2015 kl. 19.00. 

Sted: Grønnegadecenteret, Grønnegade 15, 3400 Hillerød. 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 
2.  Formandens beretning 
3.  Vedtægter til godkendelse.  Vedtægterne står på hjemmesiden 
4.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
5.  Fastlæggelse af kontingent 
6.  Indkomne forslag 
7.  Valg til bestyrelsen 

På valg er Mogens Hansen – Sisse Bohn – Per Husfeldt. Alle er villige til genvalg. 

8.  Valg af 2 suppleanter.  
9.  Valg af revisor: Judith Herrguth er villig til valg 
10.  Valg af revisorsuppleant 
11.  Evt. 

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  

Alle er velkomne.   Der kan købes vand, øl og vin på stedet. 
På gensyn  
 
Bestyrelsen 

 

 

 

      God påske og på gensyn den 24. april 
 

 

 
 


