
En vise er i virkeligheden et digt med en melodi 
til, og for at det bliver en rigtig vise skal den 
også have en historie, både som indhold og også 
gerne som baggrund. Hvis man udover disse in-
gredienser tilsætter en god melodi, da får man 
også en vise der vil blive husket, og sunget igen 
og igen. 

Så på en viseaften eller eftermiddag, får 
man foruden den gode musik, også et par 
kloge ord med på vejen. Husk iøvrigt at 
fødselsdagsgaven til ham eller hende der 
har alt, udmærket kan være en god ople-
velse.  

En aften med viser er en oplevelse der 
huskes, og et løft til stemningen ved 
festen. 

Dog konkurrerer vi aldrig med  kokken 
og hans gode mad.  

Viser er lyttemusik. 

Spiller og synger i 

viseforeninger, viseklubber, til 

firmafester, i vise-vershuse, 

på festivaler og institutioner 

mv. Kort sagt steder hvor man 

ønsker sig underholdning med 

”bid” og humor. 
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Hvad er en vise? 

Underholdning Viser, 

sang og musik 
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Britt og Almer Simonsen 

Viser med gode historier 

Gode historier med viser 
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      Fotogalleri 
 
           

CD– udgivelser 
To Troubadourer 

har eksisteret siden 1991. Og har indspillet 4 CD ére. 

1998 - Kun for sjov (udsolgt) 

2004 – Som vi ser det.  

2009 – Viser fra et vershus  

2010 - Viser fra vejen (Almer solo) 
 

Vores musikstil…. 
Vores valg af viser er baseret 

på den inspiration vi får gennem 

at deltage i visetræf og festi-

valer i hele norden. Helst syn-

ger vi tekster der er skrevet 

med et lunt glimt i øjet, og ger-

ne med en smule ironi.  

Vi falder for viser der handler 

om mennesker, der gør sig 

bemærket på en eller anden 

måde, dette krydret med nogle 

kendte fællessange bliver al-

tid til en god oplevelse. 

 

Vores temaer er: 
60´ sange 

Livskvalitet 

Om parforhold 

Landstrygere og andet 

godtfolk 

Fællessange 
 

 Helsingborg byfest 

 Sct. Hans Veddelev 

strand 

 Ballerup Musik festival 

 Tivolis Vise vershus 

Villa-ejer og vagabond 
Foredrag med musikalske indslag, om livet 

på de danske landeveje. 

Det er oppe i tiden at snakke om de hjemløse, 

om de fattige, om de syge osv., men hvordan er 

det egentlig med landevejsridderne!! 

 

Almer kan fortælle 

om disse stolte men-

nesker der elsker 

det frie liv, og hvor-

dan de med værdig-

hed lever deres gla-

de liv på markeds-

pladser, samt hvor-

ledes de hvert år 

vælger deres eget 

monarki. 

 

 

 

Troubadouren har nu i over 10 gået ture med 

landevejsridderne, og kan fortælle om hvordan 

man klarer sig 

uden bolig, 

uden køleskab 

uden fast ind-

tægt, tøjvask 

osv. så der er 

mange historier 

at fortælle. 
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