Visefestival
23.-25. maj

Halfdanskerne
Oplev det skønne forår og den vordende sommer
i Tisvildeleje. Visefestival, skønne spadsereture
ved skov og strand. Fuglefløjt og skumsprøjt.
Mød her nogle spændende kunstnere med noget
på hjerte.

Sara Grabow
Sara Grabow synger sine egne viser samt sange
fra sin far Sebastians righoldige repertoire.
Publikum inviteres også til at synge med på
enkelte melodistrofer. Sara Grabow er sanger og
sangskriver, og har de senere år specialiseret sig i
lyd, rum og bevidsthed. Saras sange er meditative
og indbyder til ro og eftertænksomhed. Sara er
en passioneret formidler, der også imellem
sangene fortæller finurlige anekdoter fra sit eget
liv.

Siden HALFDANSKERNE i 2008 begyndte deres
samarbejde om at arrangere og fortolke sange af
danske digtere som Halfdan Rasmussen og Benny
Andersen, er det kun gået en vej – fremad. År
efter år er det blevet til flere og flere udsolgte
koncerter i hele landet, og det er ikke så
underligt, at folk i alle aldre strømmer til, når
HALFDANSKERNE er på plakaten. Trioen har
nemlig alt hvad der skal til. Et stort overblik over
den poetiske danske sangskat og historierne bag,
en stærk fornemmelse for, hvilke sange de kan
gøre relevante og aktuelle i nye,
gennemarbejdede versioner, og en usædvanlig
evne til at formidle kulturarven på en morsom,
nærværende og underholdende måde. Det hele
serveres af tre flotte, velklædte fyre med smukke,
akustiske instrumenter, som fyrer den af på
scenen og akkompagnerer de personlige og
vellydende vokale fortolkninger. Samlet set
leverer de en koncertoplevelse i absolut
topklasse.
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Vi skal høre den lokale gruppe ”McLarsen” som
synger sange fra egnen om livet og naturen. Fire
prægtige musikere med indlevelse og begejstring.

John Kofod Larsen og Helle Hyben
Vi skal opleve en af vore store visesangere, 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. Vi skal selvfølgelig også synge selv
fra sangbogen. Den røde og den blå sangbog.
Arbejdersangbogen og Højskolesangbogen.

McLarsen
Grev Omsig og Delikatessen er historier og sange
fra by og land fortalt og sunget af John Kofoed
Larsen, og Helle Hyben. Gårdsange, blues og
gammel dansk. Helle har boet på Henrik Ibsens
vej på Frederiksberg som barn, så vi skal møde
Benny Blinklys, Trutti, Hulda, Olsen og flere fra
vejen. John har boet i Tisvilde det meste af sit liv,
så der kommer også nogle sange fra de syv vilde
have.

Erik Grip
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Program:
23. maj.
kl.11.00 Velkomst og lidt om Tisvilde Højskole.
kl.12.00 To retters menu.
kl.13.00 Spadseretur igennem det gamle
Tisvildeleje til skoven og stranden.
kl.14.00 Koncert med Erik Grip
kl.15.30 Eftermiddagskaffe/te og hjemmebagt
kage.
kl.16.00 Cafebiografen viser Fred Åkerstrøm
kl.18.00 Kold/varm buffet.
Kl.20.30 Koncert med ”McLarsen”.
24. maj.
kl. 08.00 Morgenmad.
kl. 09.00 Morgensang.
Erik Grip og Mogens Johansen.
kl. 10.00 Cafebiografen viser ”Tusen Bitar”.
En dokumentar om Bjørn Afzelius fortalt af
Mikael Wiehe og andre fremtrædende svenske
og nordiske musikere.
kl. 12.00 To retters menu.
kl. 13.30 Koncert med Halfdanskerne.
kl.15.30 Eftermiddagskaffe/te og hjemmebagt
kage.
kl. 16.00 Koncert med Grev om sig og
Delikatessen
kl. 18.00 Kold/varm buffet
kl. 19.30 Koncert med Sara Grabow.
kl. 22.00 Koncert med Erik Grip
25. maj.
kl. 08.00 Morgenmad.
kl.09.00 Morgensang Erik Grip – Henning Nielsen.
kl.10.00 Og vi fortsætter med sange vi vælger fra
sangbogen og begrunder.
kl.12.00 To retters menu
kl.13.30 Hjemrejse

Fred Åkerström

Bjørn Afzelius

Cornelis Wreesvijk
Hjertelig velkommen.
Mogens Johansen og Erik Grip.
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