
 
 
 

       Taastrup, den 23. marts 2018 

Vi mødes næste viseaften i  
Taastrup Kulturcenter,  

Koncertsalen 
Poppel Alle 12, 2630 Taastrup,  

Fredag den 20. april 2018 kl. 18:15. 
Sluttid ca. 21:50 

Viseværter denne 
aften er 

Ruth Kristensen og 
Steen Hamann 

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 

Denne sæsons afslutningsviseaften bliver et brag af en viseaften, først med vores egne  
udøvende - og de giver den hele armen med en rundtur i filmens og syngespillenes  
verden. Derefter går trioen fra Operettebåden i Københavns Havn på scenen. 

Operetten er det glade mellemland, hvor man på den ene side kan glæde sig over operaens 
vellyd og forførende sang og på den anden side over musicalens fjolleri og satire over mo-
derne menneskeliv. Sopran Philippa Cold og tenor Per Jellum samt deres pianist og kon-
ferencier Jacob Beck er nogle af de danske kunstnere, som for alvor har taget denne skat-
kiste af både smægtende og humoristisk repertoire til sig. Forestillingen er et opkog af høj-
depunkter fra trioens populære Operettebåd på Københavns Operafestival. 
 
Vi skal et smut om de gamle græske guder med bl.a. Offenbachs Den skønne Helene og 
publikumsyndlingen Mød mig på Cassiopeia. Der bliver smægtende Zigøjnermusik 
fra Grevinde Mariza og Zigøjnerbaronen. Og så skal vi møde muntre og kåde bønder Rod-
gers og Hammersteins Oklahoma og vores egen danske Landmandsliv med bl.a. Undskyld 
herr, må jeg byde Dem et kirsebær. 

Pianiist Jacob Beck 



 
 
 

NB. 20. april 2018 er det med 
forhøjede billetpriser til denne aften 

Kr. 75,00 for medlemmer  
og kr. 125,00 for gæster. 

Ved overtegning prioriteres medlemmer først og fremmest. 

Smørrebrød á kr. 22,00 pr. stk.  
 

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

 
Dyrlægens Natmad, Flæskesteg, Roastbeef, 

Æg og Rejer 
 

Ostemad á kr. 18,00 
 

Croissant med Skaldyrssalat 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 viseaftenen kan ske så længe der ikke 

er udsolgt og senest mandag den 9. april 2018 
 

Du kan tilmelde dig på linket herunder 
 
 

Her på dette link kan du bestille billetter og 
mad 

 

Den bestilte mad udleveres fra kl. 18,00. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Viseaftener i Taastrup Kulturcenter   
 

28. september - 26. oktober og 
 30. november 2018 

www.visensvennertaastrup.dk 

 
 

Taastrup Torv 18 
2630 Taastrup 

Støt vore sponsorer - de støtter os. 

Taastrup Hovedgade 74, 2630 Taastrup 

 

Taastrup Hovedgade 75, 2630 Taastrup 

Pianister og andre talentfulde 
musikere søges. 

 
I Visens Venner i Taastrup har vi en idé om, 
at det ville være ekstra hyggeligt med flere 
pianister og andre talentfulde musikere, der 

vil stå for den musikalske indpakning af  
vores visesang. 

 
Det er sjovt, frivilligt foreningsarbejde, 

så det skal være fornøjelsen og lysten der  
skal drive dig/jer. 

 
Så hvis du er seriøs og har lyst eller  
kender en, der gerne vil spille for 

Visens Venner i Taastrup 
er du/I meget velkomne til at  

kontakte vores formand 
Steen Hamann, 40 72 88 33 

mail: formand@visensvennertaastrup.dk 

Taastrup Hovedgade 52 
2630 Taastrup  
Tlf.: 7113 7113 

http://www.visensvennertaastrup.dk/VVT-Bestillinger/VVT-Bestilling20180420.htm
http://www.visensvennertaastrup.dk/VVT-Bestillinger/VVT-Bestilling20180420.htm
http://www.visensvennertaastrup.dk/VVT_kalender.htm

