SOMMERJAZZ OG BLUES
06.06.22 – 12.06.22

Foto: Jørgen Nielsen

PROGRAM
Åbn saxofonkassen, børst støvet af bassen, få rørt tangenterne, dyrk din sangglæde
og find trommestikkerne frem! På dette kursus spiller vi en god gang jazzmusik og
dyrker glæden ved det. Du kan vælge mellem to sammenspilshold, hvor vi spiller jazz
og blues, improviserer, arrangerer og øver frasering. Vi arbejder med rytmer og
grooves. Du får en melodisamling, som vi både bruger til jamsessions og på hvert
hold. Du er en del af højskolens traditionelle liv med morgensamling, foredrag,
udflugter og fællessang under hele dit ophold. Glæd dig til en uge med masser af
energi og jazz – og tid til at fordybe dig og lytte.
Du kan vælge mellem 2 sammenspilshold, hvor vi spiller jazz og blues samt et
3. hold, hvor der primært arbejdes med sang.
Dagsrytme:
08.00 Morgenmad – 08.30 Morgensamling - 12.00 Frokost – 18.15 Aftensmad
Der er formiddagskaffe, eftermiddagskaffe og aftenkaffe hver dag.
Mandag, d. 6. juni
15:00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen.
17:00 Rundvisning ved Kristian la Cour
18:15 Middag i spisesalen.
19:30 Velkomst og introduktion til kurset ved kursuslederne Filt Kristensen og
Finn Poulsen og Kristian la Cour
Fællessang ved komponist og højskolelærer Kristian la Cour
20:30 Holdene mødes, stiller op og kommer i gang
Tirsdag, d. 7. juni
09:15 Jazz, Blues & Gypsies, underviser Finn Poulsen - Spil jazz og blues med
et stænk af sigøjnermusik. Åben for alle instrumenter og niveauer. Kontakt
instruktøren hvis du vil vide mere. Sangere er yderst velkomne.
09:15 Basic basie jazz, underviser Filt Kristensen
Med udgangspunkt i jazznumre fra “the Great American Songbook”,
arrangeret specifikt til dette hold, arbejder vi med puls, artikulation, rytmisk
frasering og dynamik. Ud over sammenspil arbejder vi med improvisation og
den teori, der knytter sig til stilarterne. Elementært kendskab til noder er en
forudsætning. Besætning: mange blæsere, samt guitar, bas, klaver
trommeslager og percussion
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09:15 Jazz og Blues med vokalen i front, underviser Lone Selmer - På dette
hold skal vi arbejde med vokalens mange udtryk. Og synge en masse fede
numre. Vi vil arbejde solistisk og som kor for hinanden. Vi vil også arbejde
med teknik og stemmetræning i det omfang det er nødvendigt- først og
fremmest skal vi synge, have en fest og nyde forskellighederne i de enkelte
stemmer. Du er velkommen til at medbringe et nummer du gerne vil synge.
Holdet har plads til en lille rytmegruppe eller en pianist.
Der vil være mulighed for fællesprojekter med de to andre hold.
Det er lige meget om du har sunget før eller er en erfaren sanger, her
undervises på mange niveauer på een gang.

Finn Poulsen

Filt Kristensen

Lone Selmer

Kristian la Cour

13:30 Fortsat sammenspil på de tre hold
16:00 Foredrag med Ole Fessor Lindgren med udgangspunkt i biografien af
Thomas Wilhjelm og Søren Frost: ”FESSOR – 65 år i jazzens tjeneste”
19:30 Fri jam for alle, hvor Ole Fessor Lindgren giver staldtips til kursisterne
Onsdag, d. 8. juni
09:15 Sammenspil på de tre hold
13:30 Fortsat sammenspil på de tre hold
16:00 Workshop med Lone Selmers Kvartet
19:30 Koncert med Lone Selmers Kvartet
Danske standards fra 20’erne til 50’erne er i højsæde og kommer under
kærlig behandling ved denne koncert. Der vil også være nogle oversættelser
af amerikanske standards, oversat af sangerinden selv. Hun bakkes op af:
Pianisten Ben Besiakov, bassisten Assi Roar og trommeslageren Frands
Rifbjerg - intet mindre end Danmarks bedste rytmegruppe
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Torsdag, d. 9. juni
08.30 Heldagstur til Mandø med naturvejleder fra Vadehavscentret

Mandøbussen
19:30 Fællessang med Kristian la Cour
21:00 Fælles Jam
Fredag d. 10. juni
09:15 Sammenspil på de tre hold
13:30 Sammenspil på de tre hold
16:00 Forskellige workshops for blæsere, rytmegruppe og sangere
19:30 Fælles korsession med Lone Selmer
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Lørdag, d. 11. juni
09:15 Sammenspil på de 3 hold
13:30 Sammenspil på de 3 hold
16:00 Koncert med de 3 hold
18:30 Festmiddag
Søndag, d. 12. juni
08:00 Morgenmad – derefter afrejse
09:20 Taxi/bus afgår fra højskolen til Vejen Station
Ret til ændringer forbeholdes.
Undervisere:
Filt Kristensen – jazzmusiker, arrangør og komponist, spiller saxofon, klarinet og
tværfløjte – se www.filt-kristensen.dk
Finn Poulsen - jazzguitarist og mundharpespiller, komponist og fhv. lektor ved
DKDM i rytmisk ensembleledelse, guitar og sammenspil
Lone Selmer: sanger, pianist. Lone er en anerkendt jazz og soul sanger og henrykker
mange med sine fine og personlige fortolkninger. Hun er uddannet på rytmisk
Musikkonservatorium i København med sang som hovedfag og har i mange år
undervist på Johan Borups højskole i København.
Kristian la Cour, højskolelærer, visesanger og komponist

Ole Fessor Lindgren fortæller tirsdag eftermiddag
om ”65 år i jazzens tjeneste”

FAKTA
KURSUS

Sommerjazz på Askov

DATO

6. - 12. juni 2022

STED

Askov Højskole

PRIS

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

PROGRAM

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

MEDBRING

Instrumenter

KURSUSLEDERE

Filt Kristensen
Finn Poulsen
Lone Selmer
Kristian la Cour

PRAKTISK INFO
Du ventes til Askov Højskole mandag
den 6. juni 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. 15.15
Vi henviser i øvrigt til taxaselskabet
VTS på tlf. 7454 2870.
Prisen for ophold, undervisning, foredrag
og ture:
· kr. 5.050 - enkeltværelse m. håndvask
· kr. 6.050 - enkeltværelse m. bad/toilet
· kr. 5.550 - dobbeltværelse m. bad/toilet
Vi kan dog ikke garantere, ønsket bliver
opfyldt.
Når vi har modtaget din tilmelding, ser vi,
om der er plads på kurset, her betaler du
et indmeldelsesgebyr på kr. 500.
Gebyret er et administrationsgebyr, som
vi ikke tilbagebetaler, hvis du senere
melder afbud. Herefter får du en
bekræftelse og en opkrævning på
restbeløbet, som du skal betale senest
tre uger før kursusstart.
Melder du fra mindre end 3 uger før
kursusstart, refunderer vi ikke din
betaling. Du kan tegne en
afbestillingsforsikring igennem
Europæiske Rejseforsikring.
Forsikringen koster 6,25% af kursets
pris. Du skal tegne forsikringen indenfor
2 dage, efter du har modtaget en mail
med bekræftelse på dit kursusophold.
Europæiske Rejseforsikring kan træffes
på tlf. 3325 2525.
Kurset slutter søndag d. 12. juni efter
morgenmad kl. 8.00-9.00.
Afgang med taxi/bus kl. 9.20
fra højskolen til Vejen Station

TILMELDING

(Udfyldes nemt på www.askov-hojskole.dk)

Tilmelding til de 3 hold kan kun finde sted via webtilmelding på
https://www.askov-hojskole.dk/sommerjazz-og-blues/
KURSUS
DATO
NAVN
ADRESSE
CPR.NR.

TLF.NR.

E-MAIL
KOMMUNE
Enkeltværelse med håndvask kr. 5.050,Enkeltværelse med bad/toilet kr. 6.050,Dobbeltværelse med bad/toilet kr. 5.550,Ønsker at bo på dobbeltværelse med:

Vegetar
Ønsker afhentning på stationen – Kun kl. 15:15
Tilmeld mig nyhedsbrev
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

