Ishøj Viseforening – Generalforsamling 7. april 2017.
Formandens beretning:
Vi er i øjeblikket 130 medlemmer i foreningen og der er 7 på venteliste, så man må
sige, at der er stor interesse for foreningen.
September 2016:
Vi startede sæsonnen med ”Kuling fra Øst”, som er et 3. mands band hjemmehørende
i Køge Marineforening. De 74 fremmødte på Egely fik lov til at synge med på en lang
række sømandsviser og knejpesange.
Oktober 2016:
Her måtte vi med kort varsel flytte til Foreningshuset, da Egely skulle bruges som en
del af Kærbos tilbud. Flytningen var hektisk, men det gik jo godt og Brudholm Trioen
gav os et fin blanding af egne numre og kendte sange de 66 fremmødte medlemmer
kunne synge med på.
November 2016:
Her stod Allan Steen for underholdningen og den første time havde han medbragt
sangerinden Ilia Swainson, som med sin dejlige stemme gav de 83 fremmødte en
herlig aften med udpluk af hendes alsidige repertoire fra opere og operette til
musical og visesang. Resten af aftenen sang vi viser fra det nye sanghæfte med
yndlingssange. Sanghæftet tages op igen et par gange i næste sæson.
December 2016:
Til vores julearrangement var der 92 deltagere, juleplatten kom fra Taastrup Dinér
og var rigtig god, den ta'r vi nok igen i år, hvis igen kommer med et bedre forslag.
Den musikalske del stod Lena Saul og Klaus Helsøe for, med et causeri om julen og
dens traditioner. Der var efterfølgende lidt polemik om denne aften. Vi har en evig
diskussion om hvor meget der skal synges og hvor meget tid der må bruges på at
fortælle om sangene. Med 130 medlemmer er det nok svært at gøre alle helt
tilfredse hver gang.
Januar 2017:
Her fik vi et dejligt gensyn og genhør med sangerinde og hyggeguitarist Lisa
Kock Nielsen fra Aarhus. Denne gang var temaet ”Med havet som baggrund”. De 86
fremmødte fik også eksempler fra hendes øvrige store repertoire, og aftenen
sluttede med en smuk fortolkning af Edith Piaf sangen "La vie en rose"

Februar 2017:
Her startede vi med ½ times harmonikaspil af en kvartet fra Ishøj Kulturskole.
Resten af aftenen var tilegnet Aage Stentoft, en blanding af fællessang og optræden
af duoen Rex / Lorenzen fra Odense. 70 var mødt frem til denne aften.
Marts 2017:
Også her var der tale om gengangere, Vise-Inspektørerne var her for 4 år siden og
76 fremmødte medlemmer blev underholdt med swingende musik, dejlig sang og flot
underholdning.
Hvis jeg regner de 90 vi er i aften med svarer det til et gennemsnitligt fremmøde på
80 til vore sangaftner og det er da meget pænt.
Når sæsonnen slutter i dag og der er over 5 måneder til næste viseaften. Flere har
givet udtryk for at det er lang tid. Tidligere var vi mange der tog i Cirkusrevyen
sammen, men deltagerantallet faldt drastiske de sidste år. I bestyrelsen har vi talt
om at vi i stedet skulle prøve at trække underholdningen til Ishøj. Så d. 31. maj
kommer turnéteatret Optimis på besøg med forestillingen HALFDAN – Livet er en
morgengave, det vil I få invitation til senere. Måske sker der også noget i august, men
det er endnu i støbeskeen.
Så er bestyrelse også i gang med at planlægge næste sæson. Følg med på vores
hjemmeside og se hvad der sker hen over sommeren. Både i oktober og november
flytter vi vore arrangementer til første fredag i måneden, i oktober holder vi vores
jubilæumsfest d. 6. på Vandrehjemmet med god mad og topunderholdning. Allan Steen
står for musikken og aftenens hemmelig gæst er plukket fra øverste hylde,
vedkommende vandt Dansk Melodi Grand Prix for tusind år siden, i hvert fald i det
forrige årtusinde, så det er tilladtat gætte.
Jeg vil gerne slutte af med en tak til bestyrelsen for stor opbakning og hjælp. Også
en stor tak til alle hjælperne, der sørger for at vi alle kan få nogle gode sangaftner.
Jeg har i årets løb fået flere henvendelser med gode idéer til underholdningen. Det
er jeg glad for og jeg arbejder videre med de inputs jeg får, så kom fortsat med gode
idéer, jeg sorterer de dyreste fra.

