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Viser i Vinden er navnet på en musikalsk duo, 
som består af Lene Oustrup og Peter Lorenzen. 
 
Vi trakterer guitar, tværfløjte, autoharpe og  
sav, og vi har viser og sange til de fleste formål 
og lejligheder. 
 
Glade og muntre viser, sørgelige og alvorlige  
viser, skæve og sjove viser, nye og gamle viser  
fra den danske og nordiske visetradition. Alt 
sammen krydret med oplysninger om viserne, 
tossede indfald og historier fra det virkelige liv.  

 
 

Lidt om os 
Vi holder til i Nørup ved Vejle, men kommer gerne i  
resten af landet, hvis vi kan finde en passende ordning. 
 
Vi har spillet og sunget sammen siden 2008, og har i den tid 
optrådt mange forskellige steder og ved mange forskellige 
lejligheder – ikke mindst i Danmark men også i de øvrige 
nordiske lande og i Tyskland: Viseklubber og -foreninger, 
pensionistforeninger, Visens Skib samt til 
fødselsdage og forskellige kulturelle begivenheder. 
Vi kan evt. bidrage med tematiske programmer, som 
f.eks. : ”En viserejse i Norden” eller viser af bestemte 
danske viseforfattere: Sigfred Pedersen, Jeppe 
Aakjær, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen m.fl. 
Under navnet ”Drachmanns Venner” underholder vi 
med viser og sange af Holger Drachmann. 
 

Kontakt  
E-mail:      musvit@stofanet.dk (Peter) 
    solsorten@stofanet.dk (Lene) 
Hjemmeside:  www.drachmannsvenner.dk   
Mobil:    40 31 95 07 (Peter) 
                       41 41 95 58 (Lene) 
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