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Kære visevenner 

Nu går det løs med anden del af visesæsonen.  Vi håber, I er sluppet fri for den pok-

kers corona-infektion og kan nyde friheden uden coronapas og især mundbind. Da-

gene længes og erantis og vintergækker står og pynter i haverne og bryder sig pok-

ker om frost og sne. Det er der nu heller ikke så meget af. Og lige om lidt kommer 

den fagre tid, vi vented så længe!!  

”Bedstefar tag dine tænder på – søbemadens triste tid er omme!” 

 

Næste viseaften er den 25. februar, men den fik I besked om i oktober måned sid-

ste år.   

 

I marts måned er viseaftenen fredag den 18.. 

Ole, som er visevært, skriver: 

Endelig!! 

De fleste af restriktionerne omkring corona er nu endelig lempet – og vi må igen 

synge sammen. 

Den 18. marts bliver der mulighed for at synge med under titlen 

Syng med på omkvædet 

”De Grå Synger” er en samling af kendte og elskede sange fra 50’erne og 60’erne – 

de tidligste har vi brugt i forbindelse med ”Jukeboks” de seneste år – nu tager vi fat 

på 60’er-sangene, og denne gang skal publikum have lejlighed til at synge med – vi 

trænger til at røre stemmerne! 

Viseklubbens aktive sangere synger for, og alle gæster vil få mulighed for at synge 

med på omkvædet – og som fællessang på nogle af numrene. 

Vi forventer en glad fællesaften med masser af kendte sange og viser.  

Visevært Ole Nisbeth. 

  



 
 

 

Sæsonens sidste viseaften er fredag den 8. april. 

Thomas, som er visevært, skriver: 

Jeg har inviteret vores lokale musikere og visesangere fra Hillerød til aftenens pro-

gram, men har også inviteret min gamle ven Søren Hjorth og hans norske trio til at 

komme og optræde for os. Søren Hjorth var for mange år siden visesanger i Dan-

mark, men flyttede siden til Norge, hvor han nu har boet i mange år. Men I sine unge 

dage, da blev han venner med Helge Jakobsen, som dengang boede i Snekkersten. 

Helge var på det tidspunkt færdig med sin karriere som jazzguitarist (Svend Asmus-

sens kvintet, og hans egen trio, som ofte spillede på Kystens Perle) og arbejdede nu 

med kunstundervisning/malerkursus for børn, samtidig med at han skrev nye viser, 

ofte baseret på jazzmelodier (Duke Ellington, bl.a.). Før Helge døde forærede han 

Søren alle sine viser. Det er en skat som kun Søren har, og han fik den med løftet om 

at bruge viserne og få dem fremført. Søren har sat et cabaret-program sammen til 

os med bl.a. Helge Jakobsens sange og viser i en finurlig blanding med Benny Ander-

sen-sange og egne sange. Søren fortæller og synger på dansk, men har med sig en 

norsk jazztrio som kalder sig ”Karan på Brua”- der kan oversættes til ”Drengene på 

broen”, - og her menes altså den bro, som er forbindelsen mellem viser og jazz. Vi 

kan glæde os til en aften med sjove små anekdoter og dejlige viser. 

Thomas. 

 

Som I kan se, er der lagt op til nogle dejlige viseaftener, og vi glæder os til at se jer 

alle igen. 

 

Info specielt til nye medlemmer: dørene åbnes kl. 18.30.  

 

På bestyrelsens vegne  Per 


