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Kære visevenner 

Bestyrelsen ønsker alle et Godt Nytår.   

Vi glæder os til at tage hul på 2. del af viseåret.   

 

Vi starter fredag den 5. februar, hvor viseværterne er Annette og Ole Nisbeth. 

Viseværterne skriver: 

Den 5. februar 2016 vil vi lave en lidt anderledes viseaften, som vi måske bør kalde: 
”Det kan man vel ikke kalde en vise!!” 
 
Annette har 3 søstre. Når vi er samlet i festligt lag, synger vi højt og længe fra Arbej-
dersangbogen. Som modtræk til det, har vores til sammen 10 sønner, fra midten af 
1980’erne ”sunget os af banen”, når de istemte Shu-bi-dua sange, og de er nu meget 
voksne og har nu nogle meget kraftige mandsstemmer. Da vi sidst ”blev sunget af 
banen” spurgte vi dem, om de kunne overtales til at synge ved en viseaften i Hille-
rød, og vores egne 2 sønner og 4 fætre var med på ideen, og vil gerne kaldes ”Fæt-
terklubben”. Efter en for dem meget vanskelig udvælgelsesproces har de udvalgt 
sange, der med hård hånd er begrænset til 2 x 30 minutter. 
 
Til at ”pakke” dette program ind, har vi bedt vores egne dygtige aktører optræde 
med tidssvarende sange/viser fra Shu-bi-dua-tiden 1970- 1980- 1990´erne og det 
har der været stor interesse for, så ud over Shu-bi-dua vil I komme til at høre sange 
og musik af Anne Linnet, Lis Sørensen/Sebastian, Kim Larsen, Pia Raug, Anne Dorthe 
Michelsen, Steffen Brandt, Clausen og Petersen, Lecia & Lucienne, Erik Grip, John 
Mogensen. 
 
Vi glæder os meget! 
Med viselig hilsen 
Ole og Annette Nisbeth  



 
 

 
 
Næste viseaften er fredag den 4. marts, hvor viseværten er Per 
 
Vi skal her have besøg af den dejlige svenske sangfugl Anna Jonsson, som optræder 
sammen med vores egen Verner Sjøholm.  De skal synge/spille i ca. 2 x 25 minutter.  
 
Verner skriver:  
Et tilfælde førte os sammen i foråret 2013.  Vi, Anna Jonsson og jeg, var blevet op-
fordret til at synge svenske viser i caféen på Kulturværftet i Helsingør i slutningen af 
maj 2013 i anledning af en minifestival om vore naboer på den anden side af sundet.  
Siden har vi sunget nogle gange i andre sammenhænge, hvori også indgik danske og 
enkelte norske viser. Nogle viser fremføres alene enten af Anna Jonsson eller mig, 
andre som duetter til guitarakkompagnement til stor glæde for os selv og forhåbent-
lig også for tilhørerne.  
 
Ud over Anna og Verner optræder også en del af vore egne dygtige visesangere.  
Det bliver en spændende og alsidig aften dirigeret af Per. 
 
Sidste viseaften i denne sæson bliver fredag den 1. april.  
Nærmere besked om denne viseaften kommer i næste Nyhedsbrev i starten af 
marts måned, hvor Generalforsamlingen i maj måned også annonceres. 
 
Formanden for Frederiksborg Kulturcenter Claus Levinsen har bedt mig skrive til 
jer, at alle ganske gratis kan få tilsendt nyhedsbrev om aktiviteterne i Frederiksborg 
Kulturcenter. I skal blot maile til: kontakt@frederiksborg-kulturcenter.dk 
 
 
 
På gensyn den 5. februar!! 
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