MUSIK PÅ TVÆRS
17.11.19 – 23.11.19

PROGRAM
Dagsrytme:
08.00 Morgenmad – 08.45 Morgensamling - 12.30 Frokost - 18.15 Aftensmad
Der serveres formiddagskaffe, eftermiddagskaffe og aftenkaffe hver dag.
På kurset Musik på tværs kommer du tæt på musik- og kulturlivet. Du oplever unikke
værker inden for mange genrer - og sammen udforsker vi deres betydning i en
kulturhistorisk sammenhæng.
Søndag, d. 17. november
15:00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen
17:00 Rundvisning ved Kristian la Cour
18:15 Middag i spisesalen
19:30 Velkomst ved og introduktion til kurset ved kursuslederne
Lillian Hjorth-Westh og Kristian la Cour
Kaffebord og fællessang

Lillian Hjorth-Westh Kristian la Cour

Povl Chr. Balslev

Mandag, d. 18. november
09:30 Foredrag med organist, forfatter og foredragsholder Povl Chr. Balslev:
“Den umusikalske digter?”.
Med udgangspunkt i sit kapitel i en nylig udkommet bog om salmedigteren
Johannes Johansen - mest kendt for sin salme "Du som har tændt millioner
af stjerner", vil Povl Chr. Balslev fortælle om den stærke og vigtige
sammenhæng mellem melodi og tekst i en sang - dels i Johansens salmer,
men også i andre samarbejder mellem poeter og komponister.
15.00 Foredrag med fortæller Lillian Hjorth-Westh: Rundt om Otto Brandenburg
20.00 Koncert med Blue Lotus. Tine Rehling, harpe, Mikkel Nordsø, guitar, Ole
Theill, tablas. En stjerne-trio fra tre verdener.

PROGRAM
Tirsdag, d. 19. november
09:30 Foredrag med cand. mag. i musik og musikbibliotekar ved Odense
Bibliotekerne, Katrine Nordland: Recordare: Giuseppe Verdi og hans
Requiem
15:00 Koncert og fortælling med docent i guitar på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium, Jesper Sivebæk. På programmet er bl.a. uddrag af
Kim Larsen-suiten, arrangeret for guitar af Jesper Sivebæk

Katrine Nordland
20.00

Jesper Sivebæk

Koncert med to harmonikaspillere, Mette Kathrine Jensen Stærk og
Tuulikki Bartosik (Estland)

Mette Kathrine

Tuulikki Bartosik

Mathias Hammer Peter Dürrfeld

Onsdag, d. 20. november
09:30 Foredrag med Kristeligt Dagblads musikanmelder, forfatter Peter Dürrfeld:
Beethoven fylder 250 år.
15:00 Foredrag med programvært og musikformidler, DR P2, Mathias Hammer:
Sjostakovitj og det musikalske klima i Sovjetunionen
20:00 Sangaften med Kristian la Cour

PROGRAM
Torsdag d. 21. november
09:30 Foredrag med lektor i musikhistorie ved Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium, skribent i Berlingske Media, kulturformidler
Søren Schauser: Moderne tider - europæisk musikhistorie fra 1889 til anden
verdenskrig

Søren Schauser

Michael Sunding & Mads Vinding

15:00 Koncert med Michael Sunding (piano) og Mads Vinding (kontrabas)
De har skabt en duo, som af anmeldere er blevet kaldt et seriøst dansk svar
på Jan Johanssons "Jazz på svenska". De har fortolket og arrangeret Carl
Nielsens melodier på albummet "The Melodies of Carl Nielsen" og fulgt
succesen op med et julealbum "The Melodies of Nordic Christmas", hvor de
ganske nænsomt og swingende præsenterer julens melodier i ny indpakning
19:00 Foredrag med pianist, fhv. studievært på DR, Nikolaj Koppel: Musik
gennem 35.000 år - Duke Ellington sagde, at der kun findes kun 2 slags
musik. Men hvad mente han egentlig? Og hvad gør musik ved vores adfærd,
vores sociale interaktioner og kultur.

Fredag, d. 22. november
09:30 Foredrag med musikformidler, forfatter og kunstnerisk konsulent,
Henrik Engelbrecht: Med H.C. Andersen i operaen.
15:30 Eftermiddagskaffe
16:00 Busafgang til Sønderborg
17:30 Koncertmenu på Alsion
20:00 Sønderjyllands Symfoniorkester, Flensburger Bach-Chor og Symphonischer
Chor Hamburg opfører Verdis Requiem. Dirigent Matthias Janz.

PROGRAM

Henrik Engelbrecht Matthias Janz
Lørdag, d. 23. november
08:00 Morgenmad
09:00 Afrejse
09:20 Taxi / bus til Vejen Station

Blue Lotus giver koncert mandag aften
Kursusledere:
Fhv. højskoleforstander, fortæller Lillian Hjorth-Westh
og højskolelærer, visesanger og komponist, Kristian la Cour

FAKTA
KURSUS

Musik på Tværs

DATO

17.- 23. november 2019

STED

Askov Højskole

PRIS

4.950,- kr.
Prisen er inkl. ophold,
undervisning, foredrag og
ture, sengetøj, linned og
håndklæder. Mulighed for
enkelt-/dobbeltværelse
med eget bad/toilet mod
tillæg.

ANTAL

Max. 70 deltagere.

PROGRAM

Detaljeret program findes
ligeledes under
”KORTE KURSER” på
www.askov-hojskole.dk

KURSUSLEDERE

Lillian Hjorth-Westh
Kristian la Cour

PRAKTISK INFO
Du ventes til Askov Højskole søndag
d. 17. november mellem kl. 15-17.
Alle intercitytog standser i Vejen,
hvorfra der er 3 km til højskolen. Der er
mulighed for at blive hentet på stationen
kl. 15:00 – se tilmelding.
Vi henviser i øvrigt til:
PM Taxi tlf. 75 36 23 25
Prisen for ophold, undervisning,
foredrag og ture kr. 4.950
(enkeltværelse med håndvask).
Ønskes der enkelt-/dobbeltværelse med
eget bad og toilet tillægges prisen
kr. 500. (Kryds af på tilmeldingen.
Vi kan dog ikke garantere ønsket bliver
opfyldt).
Når der fra Askov Højskole foreligger
bekræftende svar på tilmeldingen,
opkræves samtidig et indmeldelsesgebyr på 500 kr., der fratrækkes den
endelige kursuspris.
(Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og udgør de 500 kr.).
Indmeldelsesgebyret betales ikke
tilbage ved afbud.
Ved afmelding mindre end 3 uger før
kursusstart, sker der ikke
tilbagebetaling. Hvis du ikke er dækket
ved afbestilling gennem dit
forsikringsselskab eller lignende, kan vi
tilbyde en afbestillingsforsikring
gennem Europæiske Rejseforsikring.
Afbestillingsforsikringen koster 6 % af
opholdets pris og skal bestilles
sammen med opholdet.
Kurset slutter lørdag den 23. november
efter morgenmad (kl. 08.00 – 09.00).
Afgang med taxi/bus kl. 09.20 fra
højskolen til Vejen Station.

TILMELDING (Udfyldes nemt på www.askov-hojskole.dk)
KURSUS
DATO
NAVN
ADRESSE
CPR.NR.

TLF.NR.

E-MAIL
KOMMUNE
Enkeltværelse med håndvask kr. 4.950,Enkeltværelse med bad/toilet kr. 5.450,Dobbeltværelse med bad/toilet kr. 5.450,Ønsker at bo på dobbeltværelse med:

Vegetar
Ønsker afhentning på stationen – Kun kl. 15:00
DATO

UNDERSKRIFT

Tilmeld dig digitalt – det er nemt og du sparer samtidig porto – klik ind på:
www.askov-hojskole.dk/korte-kurser.dk
Tilmelding pr. brev sendes til: Askov Højskole – Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen.

Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen – Tlf. +45 76 96 18 00
info@askov-hojskole.dk – www.askov-hojskole.dk

