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Suzanne Bang er formand for Visens Venner. Ved jubilæums-koncerten var hun på scenen to gange. Bl.a. gav hun den som byens bedste stripper.

10 år med Visens Venner
Jubilæum blev fejret
med viser om mad, vin
og elskov
Tekst: Erik Glyngfeldt
Foto: Lene Sørensen

HORSENS - Der er kun én måde, hvis man rigtig skal fejre
et jubilæum. Det ved man
godt i Visens Venner i Horsens.
Derfor var temaet for foreningens jubilæums-koncert i aftes i
Cafeen i Håndværkerforeningen
også mad, vin og elskov.
- Forpagteren har prøvet at leve
op til vores tema. Der kan købes
mad og vin, men elskoven må I
selv klare. Forpagteren kan ikke
klare alle de kvinder, sagde aftenens vise-værtinde, Elly Nielsen.
Hvis man skal bedømme ud fra
aftenens repertoire, er der ikke
meget tvivl om, hvordan
medlemmerne i Visens Venner
prioriterer tingene:

Der var to viser om vin, seks om
mad og 13 om elskov! Det kan selvfølgelig også skyldes, at der ganske
enkelt er skrevet langt flere sange
om elskov end om mad og vin.
- Vi har seks koncerter i Visens
Venner om året. Tre-fire af
gangene har vi et tema, mens det
er frit de andre gange. Det kan
faktisk godt være svært og
tidskrævende at finde viser til et
bestemt tema, fortæller Suzanne
Bang, formand for Visens Venner
de sidste ni år og medlem
samtlige 10 år, foreningen har
eksisteret.

140 til koncert
Da Visens Venner startede i
Horsens med en koncert over tekster af epe (Ewald Petersen, berømt revyforfatter fra Horsens,
skrev bl.a. en række tekster til
Osvald Helmuth, red.) i 1987 var
der 55 medlemmer.
I dag har foreningen 160 medlemmer, og Suzanne Bang kunne
glæde sig over, at der var 140
tilhørere, der mødte frem til
koncerten om mad, vin og elskov.
Af de 160 medlemmer er de 16

aktive, altså syngende og optrædende medlemmer. Visens Venner
er ud over at arrangere egne koncerter ude at optræde forskellige
steder et par gange om måneden.
Det er alt fra institutioner til seminarer og cafeer, der sender bud
efter foreningens sangere.
- Mange tror stadig, at vi er et
kor. Men vi er solist-sangere, forklarer Suzanne Bang.

Fortæller en historie
Hun kan også give en forklaring
på, hvad forskellen er på en sang
og en vise.
- For det første skal en vise fortælle en historie. Den kan være
trist, fræk eller spidsfindig. Men
den skal være vedkommende. Og
selvfølgelig skal man gerne kunne
synge rent, men det vigtigste er, at
man kan fremføre og selv fortolke
den vise, man vælger, forklarer
formanden.
Det var der mange gode eksempler på i aftes. Bl.a. leverede Suzanne Bang selv én af slagsen med
en vise om Kippervig i gamle dage.
Da der var værtshuse og intet
me

nighedshus. Et andet flot nummer var, da Kirsten Prokopec og
Allan Nielsen gav den for fuld
udblæsning med »Bøf med løg«.
Visens Venner blev stiftet helt
tilbage i 1936 i Stockholm af den
store svenske troubadour, Evert
Taube. Senere bredte tanken om
Visens Venner sig til de øvrige
skandinaviske lande.
I 1953 kom foreningen til Danmark, og vise-forfatteren Sigfred
Pedersen, der bl.a. har skrevet Katinka, Katinka, blev første formand for Visens Venner i København. I 1972 kom Visens Venner i
Danmark til verden. Den er i dag
paraply-organisation for 30 foreninger i landet.

Fejrer igen i oktober
Horsens-afdelingen blev stiftet i
december 1986.
Næste koncert i Horsens er til
oktober. Her vil man fejre, at det
er 25 år siden, at Visens Venner i
Danmark blev stiftet. Temaet for
dén koncert? Det er selvfølgelig en
Evert/Sigfred-aften.

