
KALENDER FOR VISENS VENNER KØBENHAVN – 59. SÆSON – 2011/12 
Mødested:  Krudttønden,  Serridslevvej 2,  København Ø.  Døren åbnes en halv time før forestillingen. 
Entré medlemmer 35 kr. – gæster 65 kr.                  Ændringer kan forekomme!               Januar 2012 

 

 
HVORNÅR? 

 
HVEM ER VISEVÆRT, OG HVAD SKAL VI HØRE? 

HULEMØDER for aktive og aspiranter 
kl. 19.00 i FDF’s lokaler ved kirken 

Ålekistevej 156, 2720 Vanløse 

Søndag den 11. september 2011 
kl. 15.00 

1. VED SKOV OG STRAND - Kim Ravn-Jensen er visevært. 
2. LARS KANIT OG MOGENS HANSEN - En revy over store og små 
begivenheder fra de senere år! Forfatteren Lars Kanit (alias Asger Berg) 
har hver uge siden 1986 skrevet en aktuel vise til en række provinsaviser. 
Han kommer og giver os en gang akupunktur til lattermusklerne samt et 
par syng-med-numre. 

Tirsdag den 30. august 2011 

Søndag den 23. oktober 2011 
kl. 15.00 

LEVENDE VISER - Marianne le Dous og Stampe Villadsen er viseværter 
for et program præget af nulevende forfattere og komponister. Er der 
så tale om ”rigtige viser”? Kom og bedøm! 

Tirsdag den 11. oktober 2011 

Søndag den 4. december 2011 
kl. 15.00 

NU ER DET JUL - Vi finder barnesindet frem og får besøg af juleman-
den - et program uden ironi og også for børn og børnebørn! 

Onsdag den 23. november 2011 

 * * * * 
NYTÅRSHULEMØDE (ikke i Vanløse): 
Lørdag den 7. januar 2012 kl. 18 

Søndag den 12. februar 2012 
kl. 15.00 

KØBENHAVN - Viser om hovedstaden - fra nord til syd og fra øst til 
vest. Annmari Sol har lagt programmet, som præsenteres af Ulrik Rei-
mann. 

Tirsdag den 31. januar 2012 

Søndag den 18. marts 2012 
kl. 15.00 

AAGE STENTOFT  er kendt for populære viser fra mange revyer til 
Apollo Teatret, Det ny Scala og andre steder, han tillige var direktør for. 
”Månestrålen”, ”Ud og kiggelytte” og ”Den lille lysegrønne sang” er blandt 
de mange melodier, han har skrevet. Mona Rasmussen er visevært. 

Onsdag den 7. marts 2012 

 Generalforsamling - kun for medlemmer Tirsdag den 13. marts 2012 

Søndag den 22. april 2012 
kl. 15.00 

DE KENDTES KENDTE OG MINDRE KENDTE  II 
Vibeke Bonné, Ragnhild Dissing og Vibeke Kirst tager en tur til som vise-
værter. De bygger videre på sidste års DE KENDTES KENDTE I, hvor 
publikum fremkom med en del ønsker, vi nu prøver at efterkomme. 

Tirsdag den 10. april 2012 

Se også www.visensvenner-kbh.dk 

 


