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Vise og folk - musikken er fortællinger om livets mange sider; glæde, sorg, melankoli,
jubel og mange andre følelser. Visen er fra gammel tid måden at overlevere en historie
på. Du skal opleve nogle dejlige mennesker med deres stemmer og instrumenter. Det
være sig igennem foredrag og selvfølgelig sang og musik. Du skal også selv være med,
for hver morgen er der selvfølgelig morgensang, hvor du får lov til at vælge dine favoritter
fra Højskolesangbogen. Erik Grip, en god ven af højskolen vil være ”Visevært” på hele
vores festival.
Følgende kunstnere deltager:
Erik Grip. Her med få ord. En af vor tids betydeligste
visekomponist og sanger. En kunstner med hjertet
dybt forankret i menneskelivets mange facetter. De
dybe og store tanker kendetegner hans tilgang til formidling, og ikke mindst med et gran af humor gør han
det. En stor fortolker af bl.a. Frank Jæger. Har fornylig
modtaget et hæderslegat fra Poeten Poul Sørensen og
Hustrus legatfond for sit virke for den danske vise.
Jesper Grove Jørgensen,forhenværende dirigent for
Universitetskoret Lille MUKO Jesper Grove Jørgensen
har ligeledes modtaget et utal af hæderbevisninger for
korets store arbejde for at udbrede den dannske sang.
Jesper Grove Jørgensen sluttede som dirigent for
koret efter 30 års virke ved en storslående julekoncert
i Holmens Kirke i 2018.
George Mihalache Er født i Bukarest/Rumænien i
1971. Han er vokset op i en musikfamilie med dybe
rødder i sigøjnermusiktraditionen. Mihalache-familiens
virke som professionelle spillemænd (Lautari) går flere
hundred år tilbage. George er den 6 generation. Det
musikalske repertoire er vidtfavnende og alsidigt, fra
de rumænske sigøjnermusikeres traditionelle over
evergreen-standards til de klassiske musikperler.
George får selskab af to musikere til aftenens koncert.
Sigøjnermusikken er den ægte sydøsteuropæiske
Folklore. Vi skal opleve Erik Grip synge af sin sangskat
og fortælle røverhistorier om digtere og tiden da vi
var meget yngre end nu. Og der bliver mulighed for at
synge med.
M. C. Hansen og Jacob Chano. Forestil dig Bob
Dylan spille skak med H. C. Andersen på Neil Youngs
veranda. Det er skandinavisk musik i amerikansk
forklædning. Sanger og guitarist M. C. Hansen har
siden 2003 rejst verden rundt med sin guitar, sin banjo
og sine historier om guldgravere, daglejere, snaphaner
og landsbysladder. Jacob Chano akkompagnerer M. C.
på harmonium og synger kor.

Walther & Sine. Endvidere skal opleves Danmarks
banjodronning Sine Bach Rüttel. Vi kender hende
både fra Neighbours & Friends og Sommersang i Mariehaven på DK4, men også fra de små scener, hvor
hun i mange år har turneret med blandt andre Arne
Würgler, Tobacco og senest duoen Walther & Sine.
Flemming Walther sætter problematikker i perspektiv
på en utraditionel måde, og langer åbenhjertet og med
stor humor ud efter både høj som lav. Som bonderøv
og med guitar og begge træsko plantet godt i mulden
på Falster. Sammen skal vi høre og opleve dem, hvor
de spiller op til hinanden. Efter snart 2 år på landevejen sammen, og et album fra foråret 2019, er duoen
varm og drilsk. Alle kunstnere bliver og overnatter, så
du vil som gæst komme helt tæt på disse vidunderlige
ambassadører for musik, sang og glæde.

Program
Tirsdag d.11. juni
kl. 11.00 Ankomst og indkvartering.
kl. 11.30 Præsentation af festivalen v/Erik Grip og Mogens Johansen
kl. 13.30 I Johannes V. Jensen og Ludvig Holsteins fodspor i Tibirke Bakker v/lokal
historiker Christians Friis
kl. 16.00 Vi synger sange med tekster af Johannes V. Jensen og Ludvig Holstein
v/Jesper Grove Jørgensen
kl. 20.00 Erik Grip synger viser af blandt andre Frank Jæger
Onsdag d.12. juni
kl. 09.00 Morgensange v/Erik Grip og Mogens Johansen
kl. 14.00 M.C. Hansen
kl. 16.00 Spadseretur til skoven og stranden
kl. 20.00 M.C. Hansen og Jacob Chano
Torsdag d. 13. juni
kl. 09.00 Morgensange v/Erik Grip og Mogens Johansen
kl. 10.00 Sine Bach Rüttel foredrag
kl. 14.00 Walther og Sine
kl. 20.00 George Mihalache med venner
Fredag .d.14. juni
kl. 09.00 Morgensange v/Erik Grip og Mogens Johansen
kl. 10.00 Afslutningskoncert med Erik Grip
kl. 11.00 Tak for denne gang
Kursusledere: Erik Grip og Mogens Johansen.

Mogens Johansen
byder velkommen

