Med Danske Folkekor på
Tisvilde Højskole
17. - 22. august 2020
Brug 5 dage på en dejlig oplevelse med
* Instruktion ved en dirigent af international klasse
* Tid og rum for fordybelse i musikken
* Fællesskab med andre korsangere
* Underholdning på højt niveau
* Flittig brug af Højskolesangbogen
* Uovertruffen forplejning
I 2020 bliver det 6. gang, vi realiserer dette samarbejde. Højskolen ville gerne
have endnu mere musikaktivitet, og Danske Folkekor søgte et sted, som var
velegnet til at samles om kormusik i en længere periode. Derfor har der også
hver gang været benyttet musik med fylde formidlet af kordirigenter af international klasse.
Denne gang entrerer vi for 2. gang med Jesper Grove
Jørgensen, mangeårig dirigent for Universitetskoret
Lille Muko og med international erfaring som dirigent
for kor/orkester og som dommer ved korkonkurrencer.
Selv om det var tanken at finde ny instruktør hvert år,
måtte vi erkende, at begejstringen blandt deltagerne for
Jespers arbejde i 2019 var så stor, at han må komme
igen. Vi, som har sunget hos Jesper ved forskellige anledninger, ved, at han er grundig og fortolker forståeligt.

Repertoiret vil blive Te Deum af Joseph Haydn, et kantatelignende værk med
en varighed på 10 minutter, som er komponeret for kor uden solostemmer. Dertil vil komme danske sange fra guldalderen, nemlig folkeviser arrangeret af
Frederik Rung og Niels W. Gade. Nodematerialet sendes ud ca. 15. juli, når tilmeldingen er slut.

Er du fristet, er der ingen grund til at vente med tilmelding….. der er
jo begrænset plads på den hyggelige skole.
Se mere på næste side.

Dagsplan:
8.00
9.00
9.30
12.00
14.00 - 17.30
18.00
21.00

Morgenmad
Morgensamling
Korprøve afbrudt af kaffepause
To-retters menu
Korprøve afbrudt af kaffepause - med kage
Kold/varm buffet
Aftensang

Underholdning:
Mandag den 17. august:
Kl. 19.30 Guidet tur gennem det gamle Tisvildeleje med ”pitstop” ved den gamle red
ningsstation, hvor der inviteres til fællessang
Tirsdag den 18. august:
Kl. 20.00 Foredrag ved Jesper Grove Jørgensen: Store orkesterdirigenter
Onsdag den 19. august:
Kl. 15.30 Jazz Matiné med temaet ”Kærlighed” med Mogens Johansen m. flere
Kl. 20.00 Sangaften med foredrag om Poul Henningsen ved Mariann Ottosen
Torsdag den 20.august:
Kl. 13.30 Udflugt til Roskilde med omvisning i Domkirken
Kl. 17.30 Aftenmåltid på skolen
Kl. 18.30 Korprøve
Kl. 20.00 Afslapning med sang og musik. Populære opera - arier og - duetter. Sopran
Heidi Korgaard, Baryton Leon Ringø, ved flyglet organist Henning Nielsen
Fredag den 21. august:
Kl. 14.00 Prøve for kor og dirigent i Vejby kirke
Kl. 16.00 Åben prøve i Vejby kirke
Kl. 18.00 Middag og festaften
Lørdag den 22. august:
Kl. 8.00 Morgenmad, evaluering og hjemrejse
—————————————————————————————————————
Pris for det hele, heri også noder:
Kr. 5.395,00
dog kun kr. 4.895,00, hvis du er medlem af Danske Folkekor (via kor eller personligt)
Tillæg for enkeltværelse kr. 400,00.
Hvis du kan bo hjemme, kan rabat opnås.
Tilmelding til højskolen på tlf. 48 70 76 36 (man - tors kl. 10.00 - 14.00

tisvildehoejskole@gmail.com

www.tisvildehoejskole.dk

