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Anbefaling af bogen “Det syngende menneske”. 
Per Schultz Jørgensen, professor emeritus i socialpsykologi:
”Det syngende menneske er en fantastisk bog, der forbinder og foren-
er og gør det med viden, poesi, ord og toner. Den er et forsvar for fæl-
lesskab, nærvær og sociale møder og tilbyder mange forskellige veje 
til oplevelsen af forbundethed. Anette Prehn har skrevet en klog bog, 
fyldt med vise ord, og hun formidler inspirerende med en klangbund 
af livsmod. Prehn forbinder sociologi, socialpsykologi, hjerneforskning 
og – ikke at forglemme – sine egne vigtige livser-faringer, fx at det er 
i de gode tider, at man lærer alt det, man skal bruge, når det er op ad 
bakke. Det syngende menneske sprudler af social opfindsomhed og 
forslag til at bryde ud i sang – og den rækker i den grad ud til sin læser 
med både tekst og noder, lige til at gå til. Musikalitet møder mennes-
kelig indsigt, varme og sociale toner – meget inspirerende!”

Det syngende menneske  
Nye veje til forbundethed

 
Tisvilde Højskole

8. maj - 12. maj 2023
28. august - 1. september 2023



Succesen fra 2022 gentages – endda hele to gange i 2023! 

Kursisterne fra 2022-kurset sagde:
”Magisk, formidabelt, varmt. Vi har været i praktik i forbundethed.” 
”Det er årevis siden, at jeg har moret mig sådan.”  
”Det var et genialt forum, der gav stof til eftertanke.”
”Anette Prehn og Kristian Bisgaard er så livsbekræftende glade sammen.”
”Vi er helt høje, men det hedder selvfølgelig også højskole!”

Fællessang kan meget mere, end vi lige går og tror. Fællessang kan forbinde 
os stærkere med hinanden. Fællessang kan bygge bro mellem generationer, 
samfundsgrupper og livserfaringer. Fællessang kan give et modsvar til 
ensomhed, hyperindividualisme og åndløs jagen. Den kan sågar styrke os i at 
håndtere nutidens udfordringer bedre, såsom klima og mental usundhed. 

Skal potentialet forløses, kræver det dog, at vi gør andet og mere end primært 
at lire tekster af, som vi har sunget mange gange før – uden at tænke synder-
ligt over dem. 

Kurset tager udgangspunkt i bogen ”Det syngende menneske”, som anviser 
otte veje til en større forbundethedsfølelse, bl.a. gennem generationsmøder, 
hverdagsmøder på gaden, naturoplevelser og forbundetheden med vigtige 
sager og dybe værdier. Vi lærer nye fællessange til Danmark, der handler om 
disse temaer. De har tekst af sangskriver og sociolog Anette Prehn og melo-
dier af nogle af Danmarks bedste komponister; Erik Sommer, Kristian Bisgaard 
og Rasmus Skov Borring. Sangen bliver krydret med meningsfulde refleksioner, 
som bringer dig i kontakt med eksistensen og det værdifulde i livet. 

Vi gør os rige erfaringer med ”fællessangens følelsesmæssige smittetryk” og 
benytter os af Tisvilde Højskoles naturskønne omgivelser. Her udforsker vi 
med sanser, krop og hjerte, hvordan naturen er et spejl på menneskelivets op- 
og nedture. Alle er velkomne, uanset sang-erfaring! 

Anette Prehn er sociolog, sangskriver og forfatter til bl.a. ”Det syngende men-
neske” og ”På gådejagt efter Jeppe Aakjærs usungne sange”, der rummer 21 
nye sange inspireret af Aakjærs gamle breve, foredrag og erindringer. Kristian 
Bisgaard er komponist, korleder og huspianist under kurset – og har kompo-
neret melodier til mere end 60 af Anettes sangetekster. Desuden har Kristian 
tre melodier med i Højskolesangbogen. Alle kursister får udleveret et eksem-
plar af ”Det syngende menneske” samt sanghæftet ”21 usungne sange”. 
Onsdag aften er der koncert med Eva Malmqvist (sang) og Søren Svagin 
(flygel). Torsdag aften spiller Kristian og Anette op til dans og festligheder.  

Udforsk Anette Prehns sange her: www.anetteprehn.dk

Kristian Bisgaard er komponist, 
korleder og huspianist under kur-
set – og har komponeret melodier 
til mere end 60 af Anettes sang-
tekster inkl. 21 Aakjær-inspirerede 
sange. 

Anette Prehn er sociolog, 
sangskriver og forfatter til bl.a. 
”Det syngende menneske” samt 
Gyldendal-bogen ”På gådejagt 
efter Jeppe Aakjærs usungne 
sange”, der rummer 21 nye sange 
inspireret af Aakjærs gamle 
breve, foredrag og erindringer. 
Politikens anmelder kaldte 
bogen for ”original” og gav den 
                  hjerter.


