SYNG FOR LIVET
12.01.20 – 18.01.20

PROGRAM
Mød spændende forfattere og musikere, der har arbejdet med den danske
sang- og salmeskat. Vi skal nyde fine koncerter på højskolen og på vores tur
til Odense – og så skal vi opleve den store glæde ved fællessang.
Dagsrytme: 08.00 Morgenmad – 08.45 Morgensamling med Kristian La Cour
12.30 Frokost – 18.15 Aftensmad.
Der er formiddagskaffe, eftermiddagskaffe og aftenkaffe

Lillian Hjorth-Westh Kristian la Cour

Ole Kobbelgaard Tove B. Antonsen

Søndag, d. 12. januar
15:00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen.
17:00 Rundvisning ved højskolelærer Kristian la Cour
18:15 Middag i spisesalen.
19:30 Velkomst og introduktion til kurset ved kursuslederne Lillian Hjorth-Westh
og Kristian la Cour. Derefter aftenkaffe og fællessang.
Mandag, d. 13. januar
09:30 Frimenighedspræst ved Sdr. Nærå Valgmenighed, Ole Kobbelgaard og
organist i Rebild, Tove Bitsch Antonsen, harmonika: Sange på falderebet –
på vej mod en ny højskolesangbog.
15:00 Violinist Lisbeth Sagen fortæller om MusikBeRiget – musik som
supplement til behandlingen af indlagte børn og unge. Lisbeth Sagen, violin
og Mette Nielsen, harpe, giver eksempler på noget af den musik de spiller
for børnene på Rigshospitalet. MusikBeRiget bringer live musik ind i
familiernes ofte strengt regulerede hospitalshverdag, hvor adgang til
kulturtilbud og –aktiviteter ellers ikke er mulig.

Lisbet Sagen og Mette Nielsen

PROGRAM
20:00 Koncert med Musica Ficta. Den Danske Sang - født og genfødt.
På programmet er bl.a. Weyse og Ingemanns Morgen- og aftensange, der
indeholder tekster og melodier, som de flest danskere kender og kan synge
med på. Trods deres udpræget romantiske præg, er melodierne aldeles
sangbare og blev da også skrevet, så selv børn kunne synge dem – tilmed i
flerstemmig sats. Dirigent ved koncerten er Bo Holten.
Tirsdag, d. 14. januar
09:30 Tidligere højskolelærer og komponist, Erik Sommer: Den der synger er
aldrig alene
15:00 Organist og komponist John Frandsen: Fra Grundtvig til Grotian.
Hvad er det for egenskaber, der kendetegner en god salme - tekstligt og
musikalsk? John Frandsen er selv både komponist og organist og har en
lang karriere som aktiv kirkemusiker. Han har ved flere lejligheder ytret sig
om salmetraditionens fornyelse og om forholdet mellem form, indhold og
kunstnerisk kvalitet. Han har også selv skrevet melodier til en række nye
salmer - ikke mindst af salmedigterne Kirsten Tange Jørgensen, Simon
Grotian og Iben Krogsdal. I foredraget vil han give eksempler på moderne
salmedigtning og lægge op til en diskussion af, hvad der definerer “den gode
fællessalme"
20:00 Koncert i Askov Kirke med Kirsten Grove, alt og John Frandsen, orgel.
Musik af N.W. Gade, Dvorak og John Frandsen.

Erik Sommer

John Frandsen

Kirsten Grove

Erik Lindsø

Onsdag, d. 15. januar
09:30 Fortæller Lillian Hjorth-Westh: Jeppe Aakjær i ord og toner
15:00 Forfatter og foredragsholder Erik Lindsø: På opdagelse i Ingemanns land.

PROGRAM
20:00 Syng i Den Blå med Kristian la Cour. Fællessang og kaffebord
Torsdag d 16. januar
09.30 Fhv. højskoleforstander og embedsmand i Undervisningsministeriet og
Kulturministeriet, Jesper Moesbøl: Carl Nielsen og fællessangen.
Uden Carl Nielsen havde vi næppe sunget fra Højskolesangbogen. Sammen
med en gruppe jævnaldrende komponister revolutionerede han melodierne til
fællessangen, så de løftede sig fra romantikkens individuelle svulstighed og
over i en fælles folkelighed. Hans betydning rækker langt ud over hans
samtid, og først i de senere år ser vi tendenser til, at højskolesangen i et vist
omfang frigør sig fra hans påvirkning. Vi skal se nærmere på hans melodiers
musikalske kvaliteter og på den indflydelse, han har haft på den danske
fællessang – både hos dem der lægger sig i hans spor og hos dem, der
forsøget at overskride det.
Jesper Moesbøl redigerer i disse år den kommende udgave af
Sanghåndbogen, hvori alle sangene i den kommende nye Højskolesangbog
vil blive beskrevet. Han kender derfor historierne bag de enkelte sange.
15:30 Busafgang Askov Højskole til Odense
17:30 Middag på restaurant Den Grimme Ælling.

Jesper Moesbøl
19.30

Berit B. Christensen Preben Kristensen David Riddell

Nytårskoncert med Odense Symfoniorkester. Det kan kun blive festligt, sjovt
og folkeligt på den helt rigtige måde, når vi overlader scenen til Preben
Kristensen, der med vid og bid vil guide os gennem en kavalkade af
nytårsfriske wienervalse, smækre musicalhits og små, perlende
overraskelser. Den unge danske sopran Berit Barfred-Christensen spiller
op til konferencieren og lader sin gnistrende stemme sprede sopranbobler og
nytårsbrus. Dirigent: David Riddell

PROGRAM
Fredag, d. 17. januar
09:30 Fortæller Lillian Hjorth-Westh: Rundt om Halfdan Rasmussen
15:00 Koncert med Anna Carina Sundstedt, sopran og Mimi Kjær Dulong,
klaver. På programmet er sange, lieder og operaarier.
Anna Carina Sundstedt er dansk-svensk sopran, uddannet ved John
Guttmann, Lars Waage og Tonny Landy i København. Anna Carina er
medlem i DR Koncertkoret.
Mimi Kjær Dulong, pianist, uddannet ved Tove Lønskov, Anne Øland og
Amalie Malling i 1997. Aktiv som solist, kammermusiker, akkompagnatør og
repetitør og har givet koncerter i bl.a. Polen, Frankrig, Rusland, Malaysia og
det meste af Danmark

Anna Carina

Mimi

18:30 Festmiddag

Lørdag, d. 18. januar
08:00 Morgenmad - derefter afrejse.
Bus afgår fra højskolen til Vejen Station kl. 09.20
Ret til ændringer forbeholdes.

FAKTA
KURSUS

Syng for Livet

DATO

12.-18. januar 2019

STED

Askov Højskole

PRIS

4.950,- kr.
Prisen er inkl. ophold,
foredrag, tur og sengetøj.
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. 12. januar 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, foredrag og
tur til Odense, koncertmenu og
koncertbillet 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 18. januar
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
Ønsker afbestillingsforsikring
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

