Kontakt os
Er du interesseret i at vide mere om foreningen, bestille os til
en underholdende eftermiddag eller aften, tegne medlemskab
eller søge optagelse som udøvende visesanger, så kontakt
foreningens formand – eller evt. en anden fra bestyrelsen.
Besøg vores hjemmeside: www.visensvennerikolding.dk
Formand og webmaster:
Peter Lorenzen
Tlf.: 72 17 43 52
Mobil: 40 31 95 07
E-mail: musvit@stofanet.dk
Kasserer og redaktør:
Mikael Manøe Bjerregaard
Mobil: 22 34 23 77
E-Mail: post@mikael-bjerregaard.dk
Bankkonto: 3733 – 4795366156

November 2014

Sekretær:
Alice Ilberg Schultz
Tlf. 75 59 83 27
Mobil: 20 99 83 27
E-mail: alice@schultz.mail.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Torben Hausted
Tlf. 75 52 04 81
Mobil: 40 42 56 87
E-mail: hausted@godmail.dk
Kristian Frandsen
Tlf.: 75 59 82 92
Mobil: 26 39 82 92
E-mail: kristianfrandsen@outlook.dk
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Lidt om Visens Venner

Medlemskab og entré

Visens Venner blev startet af den svenske visedigter og trubadur
Evert Taube, som stiftede den første Visens Venner i 1936 i
Stockholm. Han udtalte: ”Viser er ikke finkultur, men kultur, når
den er finest”.
Siden har idéen spredt sig til hele Norden, hvor der i dag findes
Visens Venner i Sverige, Finland, Norge og Danmark.
I 1953 stiftede vores egen visedigter og nationalskjald Sigfred
Pedersen den første Visens Venner i København.
I dag er der godt 30 viseforeninger, som bærer navnet Visens
Venner spredt ud over hele landet.
Her synges og spilles der på livet løs, og ofte bliver Visens
Venner bestilt til at underholde i foreninger, private fester,
forsamlingshuse, plejehjem, pensionistforeninger m.m.

Medlemskab er personligt og tegnes for et år ad gangen.
Det koster 125.- kr. pr. person.
Ud over kontingentet betales en entré på 20.- kr. pr. aften til
dækning af husleje og KODA-afgift.
Ønsker man ikke at være medlem, kan man tegne et
gæstemedlemskab for 50.- kr. Dette gælder for én aften.

Om os i Kolding
Visens Venner i Kolding startede i 1990.
Vi er én ud af mange viseforeninger i Danmark, som er samlet i
paraplyorganisationen Visens Venner Danmark (hjemmeside:
www.visensvenner.dk), og vi er for tiden ca. 110 medlemmer i
Kolding.
I Kolding holder vi visearrangementer seks gange om året, altid
på en torsdag, hvor vi starter med fællesspisning kl. 18. Det
foregår i OK-klubben, Ålegården 3, Kolding.
Klokken 19 starter viseunderholdningen – krydret med udvalgte
fællessange. Vi bestræber os på at slutte inden kl. 21.40, så man
kan nå bussen hjem.
Vores program er meget alsidigt, og repertoiret spænder bredt:
Nye viser, gamle viser, revyviser, folkeviser, sjove viser, alvorlige
viser, skillingsviser, film- og refrænsange, bakkesange m.m.
Vi har et program til enhver lejlighed og smag.
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Udøvende visesanger?

Hvis du har lyst til at optræde på vore viseaftener (enten som
visesanger eller som akkompagnatør), kan du efter aftale
med vores formand komme til et lille uformelt møde, eller du
kan starte med at synge et antal viser på vores ”åbne scene”.
Hvis det går godt, kan du komme til at optræde på vore
viseaftener – og senere også ved vore arrangementer ”ud af
huset”. Under alle omstændigheder: Kontakt vores formand
og lav en aftale, som passer dig.

Ud af huset
Du kan bestille Visens Venner i Kolding til at komme og
underholde ved din fest eller dit arrangement.
Normalt tager vi ikke ud om torsdagen, da vi her holder vore
egne arrangementer og øveaftener.
Inden for Kolding kommune tager vi følgende priser
(november 2014) for op til ca. 1½ times underholdning:
Pensionistforeninger, plejehjem o. lign.
800.- kr.
Andet
1600.- kr.
Skal vi ud over kommunegrænserne, vil vi beregne os ekstra
til transport (to biler fra Kolding á 2,50 kr. pr. km.).
For specialarrangementer (f.eks. viser af Sigfred Pedersen,
Jeppe Aakjær, Holger Drachmann m.fl.), som kræver særlig
forberedelse, er prisen hhv. 1000.- og 2000.- kr.
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