Sådan forløb sæsonens første viseaften den 31. august 2018
Udgivet den 2. september 2018 af Visens ven

Efter fællesspisning, velkomstsang og et par skålsange akkompagneret af vores egne
pianister Leif og Erland gik viseaftenen for alvor i gang. Denne aften havde vi besøg af
Visens Venner Allerød ved Hanne Kjær og Eddie Lassen akkompagneret af deres pianist
Grete Hermansen.
I alt 87 medlemmer og gæster var mødt op til
denne første aften i visesæsonen 2018/19, så
der var fyldt godt op i salen på Elværket.
Visens venner Allerød
gik på scenen ad to
omgange. Hanne sang
bl.a. en vise om at en dametaske kan fortælle det, som ingen
andre ved samt “Mænd er pigers bedste legetøj”, “Det er svært at
være menneske”, og “Nattens sidste cigaret”.
Eddie sang og akkompagnerede også sig selv på guitar. Han sang
bl.a. “Det gamle latinerkvarter”, “En nattergal sang på frue plads”,
“Pigalle” og “To lys på et bord”. Begge fik god assistance af Grete
Hermansen på klaver. Her kan du først høre Hanne synge om en
sulten edderkoppe-hun og herefter Eddie med “En nattergal sang
på Frue Plads”.
Så gik vores egen Ellen på scenen med “Ved kajen”, “Naturopaten”, “Maries efterår”, m.m.
Senere gik vores egne Kjell og Klaus på scenen. Kjell sang “Nina kære Nina, Plante smil og
plante solskin”, m.m. og Klaus “Kaj fra Solitudevej”, “Søndenvind” og i fællesskab sang de
“Solveig min sommersang”. De blev akkompagneret af Leif.

Leif og Birgit introducerede os til Månedens Nye Vise:
Jeg längter til Italien”.

Og de magiske 5 minutter tog formand Erling selv denne aften.
Han sang visen: “En feriegæst gik sig en tur”

Vi sluttede aftenen af med vores sædvanlige afslutningssang: “Go’ nu nat” af Benny
Andersen. I anledning af dennes nylige død, holdt vi en stille stund inden vi sang.
Robert var visevært

