
Glade forlydender for både fribyttere og bolværksmatroser 
fra søfartsstyrelsen på Visens Skib: 

  

 

Tuborgfondet og Nordea-fonden har sponseret et fantastisk nyt 
musikanlæg til Visens Skib! 

  

Visens Skib har endelig fået et splinternyt og moderne musikanlæg, som med bedre og mere lyd 
kan leve op til, at der kommer flere og flere til vores gratis havnekoncerter i juli måned – og det 

bliver hele 30 koncerter i 2016!  
Da koncerterne er et gratis kulturfremstød for dansksproget sangglæde, og foreningen Visens Skib 

ingen indtægter har, er det dog en drøm, som har måttet vente længe på at gå i opfyldelse. 
  

Efter 12 års sommertogter med udendørs koncerter i det meget uforudsigelige danske 
sommervejr  

Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte har svegen mig…. 

og hoppende transport fra havn til havn over bølgen den blå lukket inde i bådens badekabine, 
trængte det gamle anlæg virkelig til en ny og frisk afløser. Visens skibs bestyrelse har derfor brugt 
vintertidens stille stunder til at søge fondsmidler til et nyt musikanlæg og det lykkedes heldigvis.  

  

Tuborgfonden har nemlig skænket kulturfremstødet 25.000 Dkr. og Nordea-
fonden har skænket 10.000 Dkr.  

Tilsammen slår det lige akkurat til, fordi vi også har fået et rigtig godt tilbud fra forhandleren.  
Tusind tak til de 2 fondsbestyrelser for at de kunne se, at Visens Skib er en rigtig god idé, som er 

værd at bakke op om! 

  
Samtidig er det værd at bemærke, at vi i 2016 besøger havnene i en anden 

rækkefølge: 

Juli 2016 -  Visens Skibs turnéplan – gratis havnekoncert normalt 
kl. 20:00: 

1/7 Ebeltoft Skudehavn, 2/7 Knebelbro Havn, 3/7 Norsminde, 4/7 Juelsminde, 5/7 Vejle 
Lystbådehavn, 6/7 Brejning Havn, 7/7 Bogense Gl. Havn, 8/7 Middelfart Gl. Havn, 9/7Aarø, 10/7 
Faldsled havn, 11/7 Drejø, 12/7 Lundeborg, 13/7 Skælskør, 14/7 Agersø Havn (ekstrakoncert: 
13.30‐14.40), 14/7 Omø Gl. Havn, 15/7 Lohals, 16/7 Rudkøbing, Pakhuset, 17/7 Svendborg Havn 
ved Kammerateriet, 18/7 Fjællebroen 19/7 Avernakø Havn, 20/7 Faaborg Fiskerihavn, 21/7 Dyvig 
Bådelaug, 22/7 Aarø, 23/7 Skærbæk Gl. Havn, 24/7 Fredericia Gl. Havn, 25/7 Endelave Havn, 26/7 
Snaptun Havn, 27/7 Tunø Havn, 28/7 Hou Lystbådehavn, 29/7 Maarup Havn. 

Der er mange sange, der skal synges endnu!  



Og vi ser virkelig frem til at tage det nye musikanlæg i brug og håber med at rigtig mange vil få stor glæde af 
det på årets turné. 

www.visensskib.dk 

Visens Skib 

www.visensskib.dk 

Visens Skib er både en forening og det patenterede varemærke for et underholdende 

kulturpolitisk fremstød i form af en sommerturné med gratis koncerter af høj ... 
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Hvad er Visens Skib? 
 

At optræde med Visens Skib kræver virkelig hår i håndfladerne. Vi har 

underholdt i forheksende sommeraftners silkebløde lys og varme, men 
også i isnende kulde, slagregn og mærsejls kuling og i nødstilfælde i ly af 

presenninger, fiskelugtende skarnkasser, carporte, og forkomne er vi 

blevet inviteret ind i trange overfyldte havnekiosker og –caféer, på 
rungende færgedæk, i værksteder, depoter og stemningsfulde gamle 

pakhuse.  

Aldrig er forholdene ens eller forudsigelige, men hver aften i den blå 

time tager besætningen med sang, spil og improviserede narrestreger 

kampen op med trafik- og havnestøj samt de blandede og påtrængende 

sanseindtryk fra f.eks. tømning af toilettanke, rablende havnebranderter 
og galpende tæppetissere - for ikke at tale om det STRÅLENDE danske 

sommervejr. De eneste, som besætningen synes, er sejere end os selv, 

er vores fantastiske publikum, som blot trækker kraverne op om ørerne, 
slår paraplyerne op og nægter at gå hjem, så længe vi har en tone i 

livet. 

Visens Skib er både en forening og det patenterede varemærke for et 
underholdende kulturpolitisk fremstød i form af en sommerturné med 

gratis koncerter af høj kvalitet, som foregår på forskellige havne i de 

indre danske farvande. Visens Skibs koncerter har til formål at fremme 
kærligheden til og brugen af vores fælles danske og folkelige vise- og 

sangskat. 

God sangpoesi på dansk; folkelige tekster med kraft og indhold i, der 
fremføres med engagement og holdning, forsvinder mere og mere fra 

kulturevents og fra mediernes programflader til fordel for indholdsløs 

masseproduceret engelsksproget pop og rock. Hermed forsvinder 
incitamentet for de mere talentfulde sangskrivere til at bruge vores eget 

sprog - og det er nu en gang mest autentisk at udtrykke sig på det 

sprog, man tænker og drømmer på. 
Besætningen på Visens Skib sejler derfor hver dag under 

sommerturnéen til en ny havn for at underholde gratis med danske 

sange og viser som en protestaktion mod mediernes mangel på 
kulturpolitisk ansvar for den gode dansksprogede sangpoesi og de 

optrædende indgår hæmningsløst i svingende modspil og samspil med 

hinanden og ikke mindst med publikum. 
Niels Skouby alias Kaptain Høiben, som ejer SY Ellinor af Ebeltoft alias 

Visens Skib, har taget initiativ til den sejlende viseturné, som er det 
morsomst tænkelige og samtidig mest overbevisende kulturpolitiske 

fremstød for god dansksproget sangpoesi. Båden stilles gratis til 

rådighed af Niels og ingen af de vekslende dygtige amatører, 
semiprofessionelle eller professionelle solister ombord profiterer af 

koncerterne 


