Klassisk Sommer
30. juli – 3. august.
musikfilm. Igen i år vil Jesper Grove
Jørgensen (Lille MUKO) være kursusleder
hele ugen.

Tisvilde Højskole har i flere år samarbejdet
med ”Sommerkoncerter i Nordsjælland”. Det
har været et frugtbart samarbejde som både
højskolen og Gribskovs kirker er interesseret i
at fortsætte. Der opføres tre koncerter i
Tibirke, Søborg og Mårum Kirker. Der vil være
bustransport til alle kirkekoncerterne i
”Kongernes Nordsjælland” med guide.
Programmet for ugen vil indeholde mange
forskellige koncerter bygget op omkring unge
strygere fra københavnske orkestre. For at
nævne nogle navne kommer violinisterne
Aleksander Kølbel og Christian Ellegaard,
sangerne mezzosopranen Tuva Semmingsen,
alten Hedwig Rummel, og de to bassangere
Ove Mynderup og Joachim Knop. Pianisterne
Emil Gryesten, Poul Rosenbaum, Jens Kaas og
Henning Nielsen. I skal opleve dansk
guldaldermusik med blæserensemblet
”Gefion” som vil spille musik af forskellige
danske komponister som alle har virket i
København omkring århundredeskiftet.
Som et ekstra krydderi vil vi få besøg af Lotte
Heise og Georg Metz.
Udover koncerterne vil der daglig være
morgensang samt foredrag og fremvisning af

Georg Metz fortæller om den danske sang.
Den historie der danner baggrund for
digtere og komponister.
Tanker og idéer har svævet over det danske
landskab og det danske folk. En indre fryd
vækkes - til tider det modsatte – når vi
betragter udsnit af sangskatten.

Hvad ER det musikken kan give os dødelige –
som måske oven i købet gør livet længere,
men helt sikkert bedre!
Når jeg bliver spurgt om hvad den klassiske
musik kan give mig eller hvad den betyder for
mig, så svarer jeg altid: ”ALT” – som i alt.
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Den kan opmuntre, lindre, give ro til
eftertænksomhed (en mangelvare i vore
dage) og især kan den få den mig til at føle
mig levende.
Lyt til disse to fornemme ambassadører for
musik.
Mandag d.30. juli.
Kl. 11.00 Ankomst og indkvartering.
kl. 14.00 Koncert med blæserensemblet
Gefion
kl. 16.00 Spadseretur igennem det smukke
Tisvildeleje.
kl.20.00 Koncert med Tuva Semmingsen og
Joachim Knop. Klaver: Jens Kaas
Tirsdag d.31. juli.
kl.10.00 Omkring flygelet med Ole Koch
Hansen, klaver og Mogens Johansen, klarinet.
kl. 13.30 Koncert med John Damgaard og
Poul Rosenbaum.
kl.20.00 Koncert i Søborg Kirke med Nina
Kavtaradze, klaver. Hun spiller musik af F.
Chopin og F. Lizst.

Torsdag d.2. august.
kl.10.00 Foredrag med Georg Metz. Klaver:
Henrik Metz.
kl.14.00 Koncert med Ove Mynderup. Klaver:
Henrik Metz.
kl.20.00 Koncert i Tibirke Kirke med
Festivalensemblet: Aleksander Kølbel, violin
Christian Ellegaard, violin, Mette Brandt,
bratsch
Lauri Rantamoijanen, cello. Kvartetter af
W.A.Mozart "Jagd" og D.Shostakovich.
Fredag d.3. august.
Kl.10.00 Causeri med dirigent for
Universitetskoret Lille MUKO Jesper Grove
Jørgensen.
kl.11.00 Hjemrejse.

Onsdag d.1. august.
kl.10.00 Foredrag med Georg Metz.
Klaver: Jesper Grove Jørgensen
kl. 14.00 Koncert med mezzosopranen
Hedwig Rummel. Klaver: Henning Nielsen.
Programmet vil indeholde musik af F.
Schubert, J. Brahms, P. E. Lange-Müller og
Manuel de Falla.
kl.20.00 Koncert i Mårum Kirke med
Festivalensemblet : Emil Gryesten, klaver,
Alexander Kølbel, violin og Lauri
Rantamoijanen, cello. Klavertrioer af J.
Brahms og W.A. Mozart
Nina Kavtaradze.
Kursus 18033. 30. juli - 3. august Kr. 4.595. Tillæg enkeltværelse kr. 350. Ankomst kl.11.00 – afrejse
kl.11.00 Tilmelding: mand.-torsdag. Kl.10.00 – 14.00 – 48707636. tisvildehoejskole@gmail.com
Tisvilde Højskole, Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje.
Side 2

