DAGLIGDAGEN

MEDVIRKENDE

Kl. 06.30
Kl. 07.45
Kl. 08.45

Julietta P. Jensen, højskolelærer
Lise Rokkjær, højskolelærer
Jens Hedevang, højskolelærer
Kristian Tikjøb, højskolelærer
Martin Ravn, højskolelærer
Ole Jørgensen, højskolelærer
Asger Gyldenkærne, højskolelærer

Svømmebassinet åbner
Morgenmad
Morgensamling
med morgengymnastik
Undervisning
Middag
Undervisning
Eftermiddagskaffe
Undervisning
Aftenbuffet
Aftenarrangement
med kaffe

Kl. 09.30
Kl. 12.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 18.00
Kl. 19.30

PRAKTISK INFO

TILMELDING

KURSUSPRIS:

Højskolesangbogen i nye klæ’r
4.450,-

TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE 600,-

LIDT OM SENIORHØJSKOLEN
SeniorHøjskolen er folkehøjskole for aktive og nysgerrige seniorer. Vi har plads til 92
kursister. En stab på 20 faste medarbejdere og yderligere gæstelærere vil sørge for,
at du får et godt og inspirerende ophold hos os.
VI HAR 4 TYPER VÆRELSER:
• Dobbeltværelse med eget bad/toilet og egen indgang.
• Enkeltværelser med eget bad/toilet. Man deler indgang med et andet enkeltværelse.
• Rækkehusene, hvor der er plads til 3-4 personer, der tager sammen på højskole og kan
være fælles om et badeværelse. Her er der stue, to enkeltværelser og et dobbeltværelse.
• Lejlighederne, hvor man kan bo på enkeltværelse med delt bad/toilet til dobbeltværelsespris.

19. oktober 2020

6A

Jesper Vinther, højskoleforstander
og kursusleder
Sisse Skovbakke, gæstelærer
& kursusleder

Skolens kontor: tlf. 97 89 10 11
Email: kontor@seniorhoejskolen.dk
Web: www.seniorhoejskolen.dk

Ret til ændringer forbeholdes

24. FEBRUAR - 2. MARTS 2021

Degneparken 22 . Nørre Nissum . 7620 Lemvig,
Tlf. 97 89 10 11 . www.seniorhoejskolen.dk

- gammelt, nyt, lånt og blåt

PROGRAM

6A

Kl. 13-14 Indkvartering
Kl. 14.00 Kursusstart med velkomst, personale-introduktion og kaffe
Kl. 15.00 Kursusintroduktion, introduktion til SeniorHøjskolen og omgivelserne
samt byvandring v/SS
Kl. 19.30 ”Rundt i den nye højskolesangbog” v/SS

Torsdag

DAG 2

Kl. 09.30 Forstanderforedrag v/JV
Kl. 14.00 ”Tid til farvel - de udgåede sange” v/OJ
Kl. 19.30 Aftenarrangement v/

Højskolesangbogen i nye klæ’r
- gammelt, nyt, lånt og blåt

Fredag

Kl. 09.30 ”Højskolesangbogen, højskoleideen og fællessangen” v/AG eller SS
Kl. 14.00 ”De nye sange - hvem skriver hvad og hvorfor? Del 1” v/Anne Odgaard Eyermann
Kl. 19.30 Aftenarrangement v/

Lørdag

Sisse Skovbakke

OM KURSET

har hovedfag i
musikvidenskab og
har specialiseret sig i korog stemmearbejde på
flere niveauer.

Dette kursus er for dig, der elsker fællessang og gerne vil dykke
ned i Højskolesangbogens nye, 19. udgave med alt, hvad den
byder på. Vi tager både gamle kendinge og nytilkomne sange
under grundig behandling. Inden vi skilles, har I stiftet
bekendtskab med flere nye højskolesange og øget jeres kendskab
til nogle af de gamle.

Hun er tidligere lektor på
læreruddannelsen i Nørre
Nissum og højskolelærer
på SeniorHøjskolen.
Hun arbejder nu som
freelance kor-coach
og -inspirator over det
ganske, danske og
skotske land, hvor livet
i fortællingen og måden,
vi udtrykker os på, er
omdrejningspunktet.

Vi veksler mellem foredrag om Højskolesangbogen og 19. udgaves
tilblivelse, fællessang i forskellige sammenhænge og et dyk ned i
enkelte forfatteres eller komponisters baggrund for deres bidrag til
Højskolesangbogen.
Du skal også opleve vores skønne natur, tankevækkende foredrag,
besøg på TV Midtvest med koncert, samvær og oplysende
morgensamlinger i et berigende fællesskab.
Ugen rundes af med en festlig aften, inden vi alle drager hver til sit
med en højskolesang på læben eller i ørerne.
EKSKURSION
• TV MIDTVEST, Holstebro
FOREDRAGSHOLDER
Anne Odgaard Eyermann, komponist, kirkemusiker og medlem af
Højskolesangbogsudvalget

Medvirkende: Jesper Vinther - JV

Sisse Skovbakke - SS
Jens Hedevang - JH

Lise Rokkjær - LR
Julietta P. Jensen - JJ
Martin Ravn - MR

Kristian Tikjøb - KT
Ole Jørgensen - OJ
Asger Gyldenkærne - AG

DAG 3

DAG 4

Kl. 09.30 Heldagsekskursion til TV MIDTVEST v/LR
præsentation af en regional TV-stations nyhedsindsamling.
Rundtur på en arbejdende station og helt ind i nyhedsstudiet.
Kl. 13.00 Vi ser to film i TV MIDTVEST’s biograf:
- Tangentspilleren – om en ung mand med Aspergers syndrom,
der klarer den højeste organistuddannelse.
- En film om Jeppe Aakjærs søn, der er totalt ukendt,
men som i 1950’erne var lige så berømt som sin far.
Kl. 19.30 ”Højskolesang” v/SS

Søndag

DAG 5

Kl. 09.30 Tilbud om søndagssamling v/SS
Kl. 14.00 ”De nye sange - hvem skriver hvad og hvorfor? Del 2” v/SS
Kl. 19.30 Aftenarrangement

Mandag

DAG 6

Kl. 08.30 Besøg af Nørre Nissum Skoles mellemtrinselever og lærer: ”Dem kan vi li’”
v/SS & Mads Hauge Steffensen
Kl. 14.00 ”Derfor er det min yndlingssang” - I vælger og motiverer langtidsholdbare sange,
mens Sisse perspektiverer v/SS
Kl. 18.00 Afslutningsmiddag

Tirsdag
Kl. 07.45 Morgenmad
Kl. 08.45 Morgensang
Kl. 09.25 Afgang med bus til Struer Station

DAG 7

