Med Danske Folkekor
på Tisvilde Højskole
10. -15. august 2019
Repertoireskift: Nu med 5 helt nye danske korsange

Tisvilde-ugen en tradition
Det er 5. gang, Danske Folkekor samler 40-50 korsangere til et
lærerigt fællesskab på højskolen. Traditionen baseres kurserne
bl. a. på, at man møder dirigenter, som har været vidt omkring
både med egne kor og som gæstedirigenter for kor og orkestre.
Vi har i år engageret Jesper Grove Jørgensen, som nogen har
mødt flere gange ved vores arrangementer, og som mange
kender som dirigent gennem 34 år for koret Lille Muko.
Det er også en tradition, at musikken ikke nødvendigvis er lige til at gå til. En del skal der
arbejdes godt med, og man må ind imellem ”stå på tæer” for at nå. Noder udsendes ca. 1 måned før kurset. De er nyttige til forberedelser ved klaveret eller via Youtube.
Vi har fået chancen for at involvere en helt ny udgivelse

SYNG I KOR OM DANMARK
med fem helt nye danske korsange af erfarne komponister og digtere. Heriblandt finder du
Matti og Per Drud Nielsen. Denne udgivelse sætter vi ind i stedet for Mozart-messen.
Fra 1. juli findes der øvefiler til sangene på www.folkekor.dk
Det spændende værk Karl Jenkins: The Armed Man fastholdes. En fredsmesse komponeret som bestillingsværk til årtusindskiftet. Jenkins dedikerede den ofrene for Kosovo-krigen.
Værket er baseret på en gammel fransk vise i et moderne tonesprog. Det egner sig fint til et
kursus som dette, hvor et uddrag vil være på programmet.
Dette værk er kun opført ved en officiel koncert 1 gang. i Danmark. Det var i 2013 med
Danske Folkekors Festivalkor. Alle satser fra The Armed Man findes på Youtube.

En lille uge med intenst korarbejde, fællessang efter Højskolesangbogen
morgen og aften, aftencauserier, udflugt til nordsjællandsk attraktion
uovertruffet forplejning og så på et dejligt sted.
Højskolens adresse: Tisvilde Højskole, Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje

www.folkekor.dk • www.tisvildehoejskole.dk

Danske Folkekor i Tisvilde 2019
Lørdag den 10. til torsdag den 15. august
Lørdag

Fra kl. 11.00 Ankomst og indkvartering. Herefter følges nedenstående
program.

Torsdag

Hjemrejse efter morgenmad

Dagskema:
Kl. 8.00 Morgenmad
9.00 Morgensamling
9.30 Korprøve afbrudt af formiddagskaffepause.
10.30 Formiddagskaffe
12.00 To retters menu
14.00 - 17.30 Korprøve med indlagt kaffe/The pause m. kage
18.00 Kold/varm buffet
21.00 Aftensang
Underholdning:
Lørdag d. 10.
Kl. 19.30 Guided tur gennem det gamle Tisvildeje med ”Pitstop” i den gamle redningsstation, hvor der inviteres til fællessang.
Søndag d. 11.
Kl. 20.00 Rejsende i musik. Jesper Grove Jørgensen fortæller om at dirigere kor og orke
stre al verdens steder.
Mandag d. 12.
Kl. 15.30 Jazz Matiné med Mogens Johansen, klarinet og Søren Svagin, piano
Kl. 20.00 Optakt til tirsdagens udflugt. Mariann Ottosen fortæller om Karen Blixen.
Tirsdag d. 13.
Kl. 13.30 Udflugt i det skønne Nordsjælland med målet Karen Blixen-museet på
Rungstedlund.
Kl. 17.30 Aftenmåltid på skolen
Kl. 18.30 Korprøve
Kl. 20.00 Causeri over filmsange ved Jakob Faurholt, dirigent for Det Nye Tonefilmsorkester.
Onsdag d. 14.
Kl. 14.00 Prøve for kor og pianist.
Kl. 16.00 Åben prøve
Kl. 18.00 Middag og festaften

Tilmelding ved telefon eller e-post til tisvildehoejskole@gmail.com. HUSK ved tilmelding
at anføre, hvilken stemme du synger.
Telefontid: Mandag til torsdag på nr. 48 70 76 36.
Pris kr. 5.395,00 incl. fuld forplejning. For medlemmer af Danske Folkekor kr. 4.895,00
Tillæg for enkeltværelse kr. 400,00.
Bor du i nærheden af Tisvilde Højskole, kan du opnå 20% rabat, hvis du overnatter
hjemme.

