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

Robert
Sund
13. - 18. august 2017

Pris: Kr. 4.995,For medlemmer af
Danske Folkekor kr. 4.395,Tillæg for enkeltværelse kr. 350,Ankomst 13. august kl.11.00
Afrejse d.18. august kl.10.30

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

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.

Korkursus med en af verdens dygtigste dirigenter
Ferie med udfordring og godt samvær

Med Danske Folkekor
på Tisvilde Højskole

I samarbejde mellem Danske Folkekor og Tisvilde Højskole inviteres til en

Robert
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tilbage
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i uge
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Denne
1981.tradition blev grundlagt i 2015 som et samarbejde mellem Tisvilde Højskole og
Danske Folkekor. Et samarbejde, som sikrer, at man oplever høj kvalitet, hvad angår både
det
korfaglige
og højskolelivet.
Hans
mangesidede
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mand.
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Vi har
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opfordringer og bedt Robert Sund komme til
Tisvilde igen.
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Hugo Distler, Zoltan Kodaly og en række af Otto Mortensens altid populære folkevisearrangementer. Den anden kilde er hæftet NYBLANDAD 2 fra en svensk serie med satser
SPROGPROBLEMER vil ikke forekomme. Robert taler, så vi alle forstår
udført af Robert Sund. Her møder du bl. a. Bridge over troubled water, Streets of London
ham.
og
Diana.
Robert Sund har som konkurrencedommer og dirigent virket på store dele af kloden. Han
vil en aften i løbet af kurset fortælle om sine mange oplevelser og spille eksempler fra
musik, han har arbejdet med.
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.
Hjemmesider: www.folkekor.dk og www.tisvildehoejskole.dk

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 torsdag - festmiddag)
kl. 20.00 - 21.00 Aftenarrangement
kl. 21.00 Aftensang og aftenkaffe

Praktiske oplysninger
Ved tilmelding:
- Oplys om du er medlem af Danske Folkekor (du opnår herved en rabat på kursusprisen)
- Oplys hvilken stemme, du synger
- Er du interesseret i samkørsel, oplys da venligst din adresse og telefonnummer.
- Har du særlige ønsker til kosten (vegetar - diabetiker o.a.)
Noder til kurset fremsendes ca. 14 dage efter restbeløbet er indbetalt senest 14. juni.

Øvrige arrangementer

Erik Grip

Søndag d. 13.
kl. 11.00
kl. 12.00
kl. 13.30
kl. 19.30

Ankomst og indkvartering
To retters menu
Velkomst og korprøve
Guidet tur gennem det gamle Tisvildeleje med “Pitstop” ved
den gamle redningsstation

Mandag d. 14.
kl. 20.00

Aftencauseri med Robert Sund

Tirsdag d. 15.
kl. 13.00 - 17.30 Guidet bustur med goodie bag gennem det smukke Nordsjællandske landskab med stop i Helsingør. Herefter går turen
med et nyt stop til Gilleleje. Hjemturen går langs stranden
tilbage til Tisvildeleje
kl. 20.00
Viser og røverhistorier med Erik Grip

Onsdag d. 16.
kl. 20.00

En aften med operasangeren Anna Carina Sundstedt og
pianisten Henrik Metz

Torsdag d. 17.
kl. 16.00
kl. 19.00

“Åben prøve med præsentation af ugens arbejde” i Vejby Kirke
Festmiddag. Deltagere, som har lyst til at underholde med kursisterne har frit slag til en hyggelig og morsom aften

Fredag d. 18.
kl. 10.30

Vi siger farvel efter morgenmaden.

