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Denne aften var helt speciel – Visens Venner Frederikssund kunne
nemlig fejre, at vi siden sidst har fået medlem nr. 100.
Der var derfor flag ved vores logo og vingave til både medlem nr. 100 Alice og til Conni, som
havde skaffet et nyt medlem til foreningen:

Denne aften var Tina vært, og hun havde sammensat et program med optræden
af såvel egne solister samt 4 dygtige damer fra VV Allerød

Som sædvanligt var der også mange fællessange. Denne aften var det
bl.a. At samles, skilles & Vennesangen

Traditionen tro skulle vi også lære månedes nye fællessang, som
Birgit og Leif står for. Leif forklarede først lidt om sangen. Birgit
sang herefter for, så vi alle efterfølgende kunne stemme i.
.
.

Birgit og Leif optrådte også med gamle revyviser – f.eks. Kys hinanden, Hvordan ligger det med
kærlighed i dag, m.fl.

Kjell sang akkompagneret af Leif bl.a. viser, som er skrevet til forskellige
begivenheder i vort nærområde. Kjell have bl.a. medbragt en vise som hans
mor i sin tid have lavet tekst til

Fortsætter

Sidst men bestemt ikke mindst optrådte de dygtige medlemmer fra VV Allerød to gange i løbet af
aftenen:
Karen Fløe, Vibeke Schou, Birgit Kappel og Grethe Hermansen ved klaveret.

Deres program var danske viser iblandet bl.a. Four Jacks og Mills Brothers. Vi hørte bl.a. Bei mir
bist du schoen, Det var på Capri jeg så hende komme og Alle piger er glade for sømænd.
Sidstnævnte fik vi lov til at gengive. Du finder lydfilen lige under hvor du klikkede dig ind på denne
side. Sangen fik et lille twist – hør selv.
Så var en god aften forbi og vi sluttede med vores traditionelle Go’ nu nat

På gensyn næste viseaften 24. februar til såvel medlemmer som gæster

Fortsætter

