Visinfo 2015-08-31
HEJ VISVÄNNER
Hoppas att er sommar har varit bra och att ni är laddade inför en spännande vishöst. Vi har
många framträdanden inbokade och för att få allting att flyta på bästa sätt krävs en något
annorlunda planering. Inför Jubileumskonserten med temat ”Vår svenska visskatt” kommer
en programgrupp bestående av Lisbet Gemzell, Per-Åke Folkesson, Per & Gunilla Hägg att
ta fram vilka visor som skall ingå. Till övriga evenemang/framträdanden kan vi ha en mer
flexibel repertoar där ni som önskar medverka själva får komma med förslag på lämpliga
visor.
Hör av dig om du är intresserad att medverka vid något tillfälle. Alla som vill
framträda skall naturligtvis få sin chans på något av höstens evenemang.

1.1 MÖTESLOKAL RESTERANDE DEL AV

2015

Gideonsbergskyrkan genomgår en renovering under resterande del av 2015 och vi har bokat
Mikaeligården i Västerås för höstens vismöten.
Mikaeligården vid Mikaelikyrkan i Västerås. 30 pers, inkl. komplett kök. Bord och stolar.
Kontakt: Husmor Bibbi Rola 021-404506 / bibbi.rola@svenskakyrkan.se
eller Joel Kellerman för nyckel, 021-40 45 53 / joel.kellerman@svenskakyrkan.se

PROGRAM HÖSTEN 2015
Söndagen den 2 augusti
Per-Åke Folkesson, Stefan Werme, Sven G Sjöberg och Per Hägg medverkade på Karindagen,
Vallby friluftsmuseum, arrangör: Västerås Hembygdsförening
Tisdag 15 september. Övning
Inför- i första hand – Kulturnatten och höstens övriga framträdanden
Plats: Maria och Stefan Werme´s residens, Tjärdalsgatan 11, Västerås.
Anmälan till Stefan Werme eller P-Å Folkesson om och när Du kommer.
Tid: från kl. 14.00
Fredagen 18 september. Vismöte
Tema: ”Kulturnattssvisor, ballader och godbitar ur vår svenska visskatt”
Programvärdar: Lisbet Gemzell och Per Hägg
Stugvärdar: Ann-Marie och Sven.
Styrelsen kommer att vara där senast kl. 18.00
Lördagen den 19 september Kulturnatten
OBS! Anmälan SNARAST till P-Å Folkesson. Vi kan bara ha med SJU visor med tanke på att
programmet inte får vara längre än 30 minuter! Här gäller först till kvarn!
”Visor och ballader med Visans Vänner i Västerås”
Plats: Stadsbibliotekets hörsal, Västerås
Tid:21:45 – 22:15. Medverkande samlas senast kl. 21:15
Presentatörer: Lisbet Gemzell och Per Hägg
Visinfo 201508 inkl ansvarsfördelning.docx

1(3)

2015-08-31

Lördagen 10 oktober. Jubileumsfest Visans Vänner i Västerås 70 år
Plats:M/S Livia, Skomakargatan 3, Västerås

Konferenslokal

Matsal

Akterdäck

Tid och kostnad: Start kl. 16.00.
Kostnad för medlem med respektive 100 kr per person inkl. mat och dryck. I mån av plats
kan goda vänner bjudas med till en kostnad av 150 kr per person. Mer info den 18/9.
Anmälan och betalning till plusgiro 660032-4 senast 2015-09-30.
OBS! Skriv ”Ditt namn/fest” i meddelandefältet när du betalar
Tema: ”Vår svenska visskatt” samt fria visor och upptåg
Programvärdar: Lisbet och Pelle håller i programmet.
”Stugvärdar är vi allihopa” Det kommer att krävas att alla ställer upp och hjälper till i
festlokalen. Vi delar in oss i TRE grupper (se nedan) för att få allting att fungera.
Har du någon speciell matallergi? – kontakta Gunilla eller Pelle Hägg.
Aktivitet Vilken grupp vill du vara med i?
 Intransport utrustning, dricka och inköpta varor,
 Uppställning bord och stolar i festlokal, Dukar, servetter, ljus,
blommor samt dukning bord samt kaffebord (koppar, fat,
skedar, tårtspadar m.m.)
 Iordningställande i baren för välkomstdrink inkl. tilltugg
 Framställning drycker
 Uppställning stolar i lokal för underhållning
 Mottagning mat från cateringfirma, insättning i värmeskåp (mat
kommer kl. 15.00)
 Framplockning mat från värmeskåp (görs efter förrätten)
 Kaffeberedning Slå i termosar. Termosar med tevatten
 Dörrvakt (Insläpp av alla gäster från 16.00)
 Servering välkomstdrink
 Ställer fram förrättstallrik
 Avdukning förrättstallrik (bestick behålls till varmrätt)
 Avdukning efter varmrätt
 Diskning efter förrätt och varmrätt
 Framplockning tårtor och termosar med kaffe och tevatten
 Avdukning efter kaffe
 Diskning och ev. torkning
 Plocka i ordning, ställa in i skåp
 Återställ stolar och bord i båda lokalerna
 Hantering rester
 Sopor till soprum
 Placering överbliven mat mm i kylskåp
 Alla ingår i någon av ovanstående grupper och hjälper till där
det behövs
 Upplockning egen utrustning och instrument
 Efter festen: Hopplockning
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Ansvar
Grupp 1
Träffas kl 13.00

Grupp 2
Träffas kl 14.30

Grupp 3
Träffas kl 16.00

Orkester
Träffas kl 14.30
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Måndag 12 oktober. Visans Vänner i Västerås underhåller
Pensionärsuniversitetet.
Plats: Kyrkbacksgården, Västerås.
Tid: 14.00 Medverkande samlas senast kl. 13:15
Arrangör: Pensionärsuniversitet
Tema: ”Vår svenska visskatt”
Presentatörer: Lisbet Gemzell och Per Hägg
Preliminärt - Onsdag 14 oktober. Övning
Inför Jubileumskonserten
Plats: Maria och Stefan Werme´s residens, Tjärdalsgatan 11, Västerås.
Anmälan till Stefan Werme eller P-Å Folkesson om och när Du kommer.
Tid: från kl. 14.00
Lördag 17 oktober. Visans Vänner i Västerås fyller 70 år. Jubileumskonsert
Plats: Västerås Stadsbiblioteks hörsal, Västerås.
Tid:14.00 Medverkande samlas senast kl. 13:00
Arrangör: Västerås Stadsbibliotek
Tema: ”Vår svenska visskatt”
Presentatörer: Lisbet Gemzell och Per Hägg
Fredagen 13 november. Vismöte
Tema: ”Egna visor & dikter”
Program- och stugvärd: Några frivilliga??
Torsdag 19 november. Visans Vänner i Västerås underhåller SPF Rudbeckius.
Plats: Växhuset, Västerås.
Tid: 14.00 Medverkande samlas senast kl. 13:15
Arrangör: SPF RUDBECKIUS VÄSTERÅS
Tema: ”Visor att minnas?”
Programvärdar: Gunilla & Per Hägg
Fredagen 11 december. Vismöte och julfest
Tema: ”______” Något förslag??
Program- och stugvärd: Några frivilliga??
Detaljerad information om respektive vismöte sker muntligen från styrelsen på vismöten
och på hemsidan www.visansvannerivasteras.se som uppdateras kontinuerligt med
uppgifter om vismötestema, program- och stugvärd m.m.
Styrelsen Visans Vänner i Västerås
Pelle Hägg
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