
 
 
 

       Taastrup, den 1. januar 2018 

Vi mødes næste viseaften i  
Taastrup Kulturcenter,  

Koncertsalen 
Poppel Alle 12, 2630 Taastrup,  

Fredag den 26. januar 2018 kl. 18:15. 
Sluttid ca. 21:50 

Visevært denne 
aften er 

Bent Andersen 

Vi glæder os til at se jer. 

Formand Steen Hamann, Porsehaven 18, Nørreby, 2630 Taastrup 
Telefon 40 72 88 33   -  Mail: formand@visensvennertaastrup.dk 

Kasserer Ingrid Arlnæs, Sylen 6, st.tv., 2630 Taastrup 
Telefon 43 52 10 58  -  Mail: kasserer@visensvennertaastrup.dk 

Kære visevenner 

I ønskes alle et rigtigt godt og  
lykkebringende nytår 2018 og velkommen 
til et nyt og spændende år med  
7 spændende  viseaftener forude.     

Vi har ikke noget tema denne gang, hvor vi skal møde  
mange af vores egne aktive på scenen, og Bent Andersen 
vil føre os igennem aftenen.  
Det kan vi glæde os til. 



 
 
 

Billetpriser  
Kr. 50,00 for medlemmer  
og kr. 100,00 for gæster. 
Ved overtegning prioriteres medlemmer først og fremmest. 

Viseaftener i Taastrup Kulturcenter   
fredag den 2. marts - 

Fredag den 23. marts og fredag den 20. april 2018 
www.visensvennertaastrup.dk 

 
HUSK GENERALFORSAMLINGEN  

            den 14. marts 2018 i  
           Taastrup Kulturcenter lokale 3. 

Smørrebrød á kr. 22,00 pr. stk.  
 

Smørrebrød mindre end luksus og mere end 
håndmad, du kan vælge mellem: 

 
Dyrlægens Natmad, Flæskesteg, Rullepølse, 

Æg og Rejer 
 

Ostemad á kr. 18,00 
 

Croissant med Hønsesalat kr. 50,00 og 
 

Laksemad á kr. 32,00 
 
  

Du/I kan medbringe egen mad og kaffe,  
men husk, at al porcelæn og bestik også  

skal medbringes. 
 

Du/I må ikke medbringe øl, vand, rød- og hvid-
vin da det skal købes i husets bar i foyeren. 

 
Tilmelding til viseaften kan ske så længe der ikke er  

udsolgt og senest tirsdag den 16. januar 2018 
 

Du kan tilmelde dig på linket herunder 
 
 

Her på dette link kan du bestille billetter og 
mad 

 

Husk hjemmesideadressen 
www.visensvennertaastrup.dk 

Her kan du også se video og billeder fra 
tildligere viseaftener . 

Den bestilte mad udleveres fra kl. 18,00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har I fået mailadresse 
så send den til  
vvt@mail.dk 

og få din indbydelse 
på computeren, her 

kan du også tilmelde dig elektronisk. 

 
 

Taastrup Torv 18 
2630 Taastrup 

Støt vore sponsorer - de støtter os. 

Taastrup Hovedgade 74, 2630 Taastrup 

 

Taastrup Hovedgade 75, 2630 Taastrup 

http://www.visensvennertaastrup.dk/VVT_kalender.htm
http://www.visensvennertaastrup.dk/VVT-Bestillinger/VVT-Bestilling20180126.htm
http://www.visensvennertaastrup.dk/VVT-Bestillinger/VVT-Bestilling20180126.htm

