Ud over det høje musikalske udbytte oplever du:
•
•
•
•
•
•
•

et uovertruffent interessefællesskab
tid til at finde venner for fremtiden
højskolelivets dagligdag
fordybelsens værdifulde udbytte
den hyggelige stemning i “Det Gamle Badehotel”
den udsøgte forplejning
den smukke natur

Pris: Kr. 5.395,For medlemmer af
Danske Folkekor kr. 4.695,Tillæg for enkeltværelse kr. 350,Ankomst 12. august kl.11.00
Afrejse d.17. august kl.10.30

Tisvilde Højskole
ligger midt i byen, lige
overfor stationen, tæt på
stranden og den
smukke skov, Tisvilde Hegn.
Vi glæder os til at byde dig
velkommen.

Med Danske Folkekor
på Tisvilde Højskole

Oplev
Christian Schultze

korsange med skønhed og humor

Tisvilde Højskole

Organist og korleder i Sankt Johannes Kyrkan, Malmø

Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje
Telefontid man.-fre. kl. 10 - 14, tlf. 48 70 76 36
tisvildehoejskole@gmail.com - www.tisvildehoejskole.dk

kendt fra bl. a. The Armed Man og Tidernes Sang

En af Nordens mest inspirerende dirigenter,

12. - 17. august 2018

Oplev Christian Schultze fra Malmø i Tisvilde i uge 33 2018
Gense gamle venner og mød nye til en lille uge i sangens tjeneste, hvor du bliver
rørt og fornøjet med fordybelse i “korsange med skønhed og humor” under ledelse af
en enestående dirigent, vi er stolte af at kunne præsentere, Christian Schultze, som
tidligere har givet os store oplevelser i Danske Folkekor.
Christian er organist og kordirigent i St: Johannes Kyrkan i Malmø, hvor han forestår
store korværker på stribe. Hans medrivende og givende måde at arbejde på gør det
krævende lettere og styrker sangerens formåen. Han er en værdig repræsentant for
den nordiske korklang, som ikke minst han egen landsmand, Eric Ericsson, har
medvirket til at forme.
På kurset vil du møde musik af bl.a. Leo Mathisen, Sigvald Tveit og Hugo Alvén og
tekster, som handler om røvere, en forsmået frier på flugt fra geværskud, en fuga om
en uheldig Poul med sine høns og dertil smukke naturbeskrivelser.
Du vil opleve et korkursus, som også repræsenterer ånden i højskolelivet og et
ubetaleligt fællesskab.
Kurset slutter med en ekskursion til Malmö, hvor der holdes frokostkoncert i
St: Johannes Kyrkan.
Det skal også fremhæves, at du kommer til et attraktivt hjørne af Danmark. Der hvor
tidligere kun det bedre borgerskab kunne holde ferie. naturligvis vil du også føle dig
forkælet af skolens køkken, som berømmes af alle, der kommer på højskolen.
På kurset bliver der naturligvis tid til fordybelse i korrepertoiret, men derudover vil
man også opleve højskoleaftner med såvel musikalsk underholdning som causerier.
Der synges både ved morgensangen og om aftenen flittigt fra Højskolesangbogen, og
man kan faktisk ikke undgå at komme hjem beriget ved at have stiftet bekendtskab
med et par eller flere af de dejlige sange i denne bog.
Der vil uden tvivl blive rift om pladserne, så vent ikke for længe med at reservere en
til dig.
Samvær kræver selvsagt, at der er andre end en selv. Her møder du en lang række
af mennesker, du deler interesse med, og som måske bliver venner for livet.
DAGSRYTME
kl .08.00 Morgenmad
kl. 09.00 Morgensang
kl. 09.30 Korprøve
kl. 10.30 Formiddagskaffe
kl. 12.00 To retters menu
kl. 14.00 - 17.30 Korprøve med
indlagt kaffe/the pause med kage
kl. 18.00 Kold/varm buffet (undtagen
onsdag )
kl. 20.00 - 21.00 Aftenarrangement
kl. 21.00 Aftensang og aftenkaffe
Christian Schultze

Søndag d. 12.
kl. 11.00 Ankomst og indkvartering
kl. 12.00 to retters menu
kl. 13.30 Velkomst og korprøve
kl. 19.00 Guidet tur gennem det gamle Tisvildeleje med “Pitstop” og alsang for lokale
interesserede ved den gamle redningsstation
Mandag d. 13.
kl. 19.30 - 21.00 Korprøve
Tirsdag d. 14.
kl. 20.00 Forfatter, journalist, columnist m.m. Georg Metz causerer over
“Min Danske Sang”
Onsdag d. 15.
kl. 18.00 Afsked med Christian Schultze med
krebsegilde og alt godt fra havet
kl. 20.00 Musikalsk aften med Ole Koch Hansen og
Mogens Johansen
Torsdag d. 16.
kl. 09.45 Afgang med bus til Malmø med goodiebag.
HUSK PAS! Forprøve, spisning af medbragt
frokost og frokostkoncert i St. Johannes
Kyrkan. - Tid på egen hånd
kl. 16.00 Vi vinker farvel til Christian Schultze og begiver os hjemad.
kl. 19.00 Festmåltid. Deltagere, som har lyst til at underholde med kursisterne har
frit slag til en hyggelig og morsom aften
Fredag d. 17 kl. 10.00 Siger vi farvel efter morgenmaden
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Ved tilmelding:
- Oplys om du er medlem af Danske
Folkekor (du opnår herved en rabat på
kursus prisen)
- Oplys hvilken stemme, du synger
- Er du interesseret i samkørsel, oplys
da venligst din adresse og telefonnummer. Af hensyn til datalovgivningen må interesserede acceptere, at
oplysningerne kendes af deltagere på
holdet.
- Har du særlige ønsker til kosten
(vegetar - diabetiker o.a.)
Noder til kurset fremsendes ca. 14
dage efter restbeløbet er indbetalt
senest 14. juni.

St: Johannes Kyrkan, Malmø

