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Pris: Kr. 2.495,-

Incl. fuld forplejning. Tillæg for enkeltværelse kr. 400,Ankomst kl. 11, afrejse kl. 11

Karin & Klaus Strand-Holm

Tisvilde Højskole

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

Tisvilde Højskole
11. - 13. marts 2019

Som den første højskole i Danmark kan vi nu præsentere Karin & Klaus
Strand-Holm (Klaus og Servants) – kendt fra det populære TV show: Syng
med & Tip et Hit – til at sammensætte et spændende ophold:
Vi skal synge, vi skal danse, vi skal grine og gætte. Det bliver festligt og
underholdende.
Karin & Klaus vil fortælle åbent omkring deres lange liv i showbizz – både
sammen og hver for sig. De har i dag deres eget TV-Show: Syng med & Tip
et Hit på DK4. Du skal være med til ”Syng med & Tip et Hit”, og så skal der
danses, så husk at kridte skoene. Karin har i over 35 år optrådt og underholdt med Square Dance & Line Dance. Hun startede i sin tid begge former
for dans på Sjælland, og den dag i dag kører den Røde Square Dance bus
stadig rundt i hele landet og underholder til firma- og private fester.
Klaus påstår, at alle kan synge, og du vil opleve at VI KAN ALLE SYNGE!!!
Kom til nogle festlige dage med sang, musik, dejlig mad, hjertevarme og så
den helt vidunderlige natur lige udenfor døren.

Programmet
Mandag
kl.11.00 Ankomst og indkvartering
kl.11.30 Præsentation af programmet
kl.12.00 To retters menu
13.30 – 15.00: Et liv i Showbizz
Foredrag med Karin & Klaus Strand-Holm.
Karin og Klaus fortæller åbent omkring deres lange
liv i Showbizz – både sammen og hver for sig
kl.15.00 Eftermiddagskaffe/te, hjemmebagt kage
og spadseretur
kl.18.00 Kold/varm buffet
kl. 20.00 – 21.30: Syng med & Tip et Hit
Tirsdag
kl.08.00 Morgenmad
kl.09.00 Morgensang
kl.10.30 – 11.30 Så skal vi danse sammen
kl.12.00 To retters menu
kl.13.30 – 15.00 Klaus påstår at ALLE KAN SYNGE!!!
kl.15.00 Eftermiddagskaffe/te, hjemmebagt kage
og spadseretur
kl.18.00 Kold/varm buffet
kl. 20.00 – 21.30: Syng med & Tip et Hit
og få en sving om
Onsdag
kl.08.00 morgenmad
kl.09.00 Morgensang og spadseretur.
kl.11.00 Hjemrejse.

Kursusleder: Mogens Johansen.

