Kære Visevenner.
I marts havde vi besøg af samspilsgruppen Harblonika fra Ishøj Kulturskole og
Claus Mortensen, der fortalte os om Oskar Hansen – se billeder på hjemmesiden.

Den 10. april 2015 har vi jo generalforsamling, her er aftenens program:
18:00 – 18:30 Ankomst og udlevering af drikkevarer.
18:30 – 19:15 Spisning – (billetter kan stadig købes, kontakt Sonja senest d. 6.4.2015)
19:15 – 20:00 Generalforsamling – se dagsorden
Fra kl. 20:00 RUNDT OM GÅRDSANGENE – gårdsangerforedrag i ord, toner og billeder!
Marianne Kibenich og Jens Nielsen fra gårdsangergruppen “Rendestenens Liljer” inviterer til en tur i
gårdsangernes fodspor.
De gamle gårdsange er i vore dage sjælden en sjælden vare. De havde deres store udbredelse i 30erne
og 40erne, hvor krise og arbejdsløshed tvang mange mennesker til at finde alternative måder at
forsørge sig selv og familien på. Og hvor en stor del af gård- og værtshusmusikanterne tilhørte en
minoritet, der på zigøjnervis levede i beboelsesvogn, og stolt kaldte sig “rejsende”.
I dag er både gårdmusikanterne og de rejsende stort set forsvundet ud af vores hverdag og har
overladt gadebilledet til nye toner og nationaliteter.
Blandt dem, der har trukket sangene ud af glemslen, er kvartetten “Rendestenens Liljer”, som i over
35 år med koncerter og indspilninger har gjort dem tilgængelige for nutidige lyttere, og indkasseret en
LO-pris herfor.
Marianne, kvinden bag harmonikaen, har tilrettelagt en foredragsrække om gårdsangerkulturen og
dens temaer, og “Rundt om gårdsangene” er det første i rækken. Sammen med Jens, sin mand og medlilje, formidler hun en oplevelse af en sjælden genre med ord, billeder og klingende musik.
Jens og Marianne medbringer harmonika, banjo, guitar, savblad og skeer, samt en god håndfuld
gårdsange, hvis tekster vil blive vist på lærrede, så alle, der har lyst, kan synge med og få lært – eller
genopfrisket – disse stadig vedkommende sange.

Jeg glæder mig til at se jer til sæsonens sidste festlige viseaften. Erik

