Kære seniorer i Smilets by
Vi håber, at nogle af jer får lyst til at overvære Visens Skibs GRATIS
underholdning i foyeren i Musikhuset Aarhus den 4. oktober 2019 kl. 1516:30
Vi er en frivillig forening uden faste indtægter og reklamebudget, så vi er
dybt afhængige af jeres videreformidling af denne information.
Vi håber derfor på jeres hjælp til at sprede nyheden om den gode,
festlige og GRATIS underholdning ved udskrift og ophæng af det
vedlagte opslag og spredning på diverse hjemmesider og sociale
medier mv.
Hvis der ønskes koncertfotos, andre oplysninger eller materiale, er I
selvfølgelig velkomne til at kontakte os.

I koncerten deltager et
udpluk af de dygtige solister
og/eller musikere, som har
været med på Visens Skibs
sommertogt i de indre
danske farvande.
Iben Hasselbalch
Er litterær oversætter fra fransk og
spansk, og har bl.a. har oversat de
fleste af Isabel Allendes bøger til
dansk – og skriver de fleste af de viser,
hun synger, hvilke må betegnes som
både underfundige, morsomme og
tankevækkende.

John Nørgaard
Er professionel sangskriver og
entertainer gennem mange år, ikke
mindst berygtet fra bl.a. tv-programmet
”2 fag frem” og Østjysk Musikforsyning,
og han synger ligeledes sine egne
viser, der udspringer af et morsomt og
ofte absurd univers, som er Johns eget
og særlige særkende.

Leon Hegelund
Er en suveræn guitarist og sanger fra Djævleøen, hvis viseunderholdning spænder meget vidt fra
det lyrisk og stemningsskabende smukke til det folkeligt morsomme og groteske.

Leni Petersen

Er arkitekt, men begyndte at underholde for at få mere opmærksomhed og er derfor højlydt og
taktløs i enhver sammenhæng –ikke mindst på baljebas – og fungerer som Søfartsstyrelse ombord
på Visens Skib.

Niels Skouby
Er initiativtager til og kaptajn på Visens Skib og var inden da pilot, skibsfører, lærer og
skoleinspektør. Siden de glade 60´erne har Niels spredt glæde som entertainer såvel live og som i
diverse medier i Grønland, Sverige, Norge, Tyskland, Irland, Letland og Ungarn.

Humor og højt humør er garanteret med dette besætningsudpluk, som
ønsker at sprede fælles dansksproget sangglæde til så mange som
muligt. Derfor vil der også være mulighed for, at tilhørerne kan synge med
på fællessange og omkvæd under koncerten.
Fakta:
Visens Skib er både en frivillig forening og varemærke for det morsomst
tænkelige selvgroede kulturfremstød for dansksproget sang, som lagde
fra land i 2000 og har hærget lydbilledet i juli-august hvert eneste år lige
siden. Hver dag under sommertogtet sejler besætningen til en ny havn og
giver gratis koncert i den blå time og udover sangglæde opstår der
uvægerligt en fortættet stemning af fællesskab og nærvær.
Kulturfremstødet har da også udviklet sig til et tilløbsstykke, hvor togtets
længde og publikumsinteressen har udviklet sig langt ud over, hvad vi
nogensinde har forventet. I sommeren 2019 blev der således gennemført
28 havnekoncerter, hvor der bl.a. var hele 7-800 tilhørere på Vejle
Havn. Næste år fejrer Visens Skibs traditionsrige sommertogt sit 20 års
jubilæum og de, som ikke kan vente, kan få et forprang på den gode
underholdning den 4. oktober 2019 klokken 15-16.30 i Musikhusets foyer.
Hvis I ønsker at vide mere om Visens Skib kan I klikke jer ind på
www.visensskib.dk.
På forhånd mange tak
Søfartsstyrelsen på Visens Skib
Leni Petersen
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