
MUSIK PÅ TVÆRS 
 20.11.22 – 26.11.22 

 

 

 

Marianna Shirinyan, foto: Nikolaj Lund 
 

 

 



 

 

        PROGRAM 
  
  På kurset kommer du tæt på musik- og kulturlivet. Du oplever unikke værker inden for 

  mange genrer - og sammen udforsker vi deres betydning i en kulturhistorisk  

  sammenhæng. 

  Dagsrytme:  

  07.45 Morgenmad – 08.30 Morgensamling - 12.00 Frokost - 18.15 Aftensmad  

  Der serveres formiddagskaffe, eftermiddagskaffe og aftenkaffe hver dag. 
 

Søndag, d. 20. november  

15:00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen 

17:00 Rundvisning ved Kristian la Cour 

18:15 Middag i spisesalen 

19:15 Velkomst og introduktion til kurset  
ved kursuslederne  
Lillian Hjorth-Westh og Kristian la Cour 

Kaffebord og fællessang  

 

   

 

 

 

 

Henrik Engelbrecht      Mathias Hammer 

                                                                          Mads Granum Kvintet 

Mandag, d. 21. november 

09:15 Foredrag med musikformidler, forfatter og foredragsholder Henrik 
Engelbrecht: Åh, jeg døøøør! – tragiske skæbner i dansk operas historie 

15.00 Foredrag med programvært og musikformidler DR P2, Mathias Hammer: 
Sjostakovitj og det musikalske klima i Sovjetunionen. 

19:30 Koncert med Mads Granum Kvintet:  Stille eksplosioner. 
I november 2021 udkom det længe ventede album Stille eksplosioner med ti 
nye jazzsalmer og sange lavet i samarbejdet mellem Mads Granum og en 
perlerække af tidens bedste danske salmedigtere.  
Regitze Glenthøj, vokal, Mads Hansen, saxofon, Mads Granum, 
piano, Jesper Bodilsen, kontrabas, Ricco Victor: trommer 

  

  
 

  



 

 

        PROGRAM 
  
Tirsdag, d. 22. november  

09:15 Fortæller Lillian Hjorth-Westh: Edith Piaf. Alle kender Edith Piaf, spurven - 
med den store stemme, fra hendes skønne sange. Men ikke alle kender 
hendes historie. Hendes halvsøster Simone Berteaut har skrevet om hende i 
bogen, Piaf - Frankrigs store sangerinde. Bogen er udgangspunktet for 
foredraget, der er en fortælling fra hendes fødsel til død, krydret med hendes 
dejlige sange. 

15:00 Foredrag med Politikens musikredaktør Thomas Michelsen: Romantikken i 
musikken – fra Schubert til Richard Strauss - En indføring i den rigeste, 
voldsomste og mest populære del af den klassiske musik. 

19:30 Sangaften med Kristian la Cour 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Michelsen              Bo Gunge 

                                         

Onsdag, d. 23. november 

09:15 Foredrag med komponisten Bo Gunge: "Grænsemageren" 
"Operaen “Grænsemageren”, der har premiere 21/9 ‘22 i Sønderborg går tæt 
på den sønderjyske politiker H. P. Hanssen og hans indflydelse på 
afstemningerne om den ny grænsedragning i 1920. Ophavsmand til musik og 
tekst, Bo Gunge, fortæller om at skabe det sceniske udtryk, som forplanter 
sig til en følelsesmæssig kunstnerisk oplevelse for publikum. 

15:00 Koncertforedrag med Øberg/la Cour/Balslev - 
”Vor Folkesangs Fire store – og hvad der kom efter…..” eller 
Højskolesangbogen – Danmarks svar på Real book. Trioen, bestående af 
Morten Øberg, Mads la Cour og Povl Chr. Balslev fandt sammen i Carl 
Nielsen jubilæumsåret 2015, hvor sidstnævnte havde samlet en håndfuld 
fynske musikere til at indspille nye fortolkninger af Carl Nielsens sange. 

 

  



 

 

        PROGRAM 
  
19:30 Koncert med Marianna Shirinyan, klaver. 

Marianna er født i Armenien og er en af de mest eftertragtede pianister i 
Europa i dag. Hendes levende og virtuose spil gør hende efterspurgt, både 
som solist og som kammermusiker. Hun spiller med stor følsomhed, 
forståelse, teknisk brillians og toneskønhed. Hendes kærlighed til musikken 
og hendes glæde ved at dele den med et større publikum er tydelig i hendes 
optrædener. Marianna regnes for en af sin generations største pianister. Hun 
har været solist med bl.a. DR-Symfoniorkestret, Oslo Filharmoniske 
Orkester, Helsinki Symfoniorkester og Copenhagen Phil. 

Torsdag d. 24. november 

09:15 Foredrag med lektor i musikhistorie ved Det Kgl. Danske Musikkonser-
vatorium, skribent i Berlingske Media, kulturformidler Søren Schauser: 
”Guldstykker” - En uundværlig guide til 100 højdepunkter i klassisk musik 
og opera 

16:00 Busafgang Askov Højskole 

17:30 Middag på Cafe Alsion i Sønderborg 

20:00 Koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester  
- På programmet er bl.a. Mozart: Koncert for fløjte og harpe 

 

  

Fredag, d. 25. november                                                                    Søren Schauser 

09:15 Foredrag med fhv. højskoleforstander, fortæller Lillian Hjorth-Westh: 
Halfdan Rasmussen i ord og toner  

15:00 Koncert med Anna Carina Sundstedt, sang og Julia Tabakova, klaver:  
Opera-arier, lieder, danske sange og operetter m.m. 

  

  

         Anna Carina 

         og Julia 

      

18:30 Festmiddag  

 

 

                                                                         

 
 



 

         PROGRAM 
  
Lørdag, d. 26. november 

08:00 Morgenmad  

09:00 Afrejse 

09:20 Taxi / bus til Vejen Station  

  

  

 

 

 

 

 

     
   Lillian Hjorth-Westh   Kristian la Cour 

 

Kursusledere:  

Fhv. højskoleforstander, fortæller Lillian Hjorth-Westh  

og højskolelærer, visesanger og komponist, Kristian la Cour 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

Forside: Marianna Shirinyan, foto: Nikolaj Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                           Morten Øberg, Povl Chr. Balslev og Mads la Cour 

 

 

              
 
 

 



 

         FAKTA              PRAKTISK INFO 
 

KURSUS Musik på Tværs  Du ventes til Askov Højskole søndag 
den 20. november mellem kl. 15-17. Alle 
intercitytog standser i Vejen, hvorfra der 
er 3 km til højskolen. Der er mulighed for 
at blive hentet på stationen kl. 15.15 
Vi henviser i øvrigt til taxaselskabet  
VTS på tlf. 7454 2870. 
Prisen for ophold, undervisning, foredrag 
og tur til Sønderborg med middag og 
koncert:  
· kr. 5.050 - enkeltværelse m. håndvask 
· kr. 6.050 - enkeltværelse m. bad/toilet 
· kr. 5.550 - dobbeltværelse m. bad/toilet 
Vi kan dog ikke garantere, ønsket bliver 
opfyldt.  
Når vi har modtaget din tilmelding, ser vi, 
om der er plads på kurset, her betaler du 
et indmeldelsesgebyr på kr. 500. 
Gebyret er et administrationsgebyr, som 
vi ikke tilbagebetaler, hvis du senere 
melder afbud. Herefter får du en 
bekræftelse og en opkrævning på 
restbeløbet, som du skal betale senest 
tre uger før kursusstart. 
Melder du fra mindre end 3 uger før 
kursusstart, refunderer vi ikke din 
betaling. Du kan tegne en 
afbestillingsforsikring igennem 
Europæiske Rejseforsikring. 
Forsikringen koster 7 % af kursets pris. 
Du skal tegne forsikringen indenfor 2 
dage, efter du har modtaget en mail med 
bekræftelse på dit kursusophold. 
Europæiske Rejseforsikring kan træffes 
på tlf. 3325 2525. 
Kurset slutter lørdag d. 26. november 
efter morgenmad kl. 8.00-9.00.  
Afgang med taxi/bus kl. 9.20  
fra højskolen til Vejen Station 
 

   

DATO 20.- 26. november 2022  

   

STED Askov Højskole  

   

PRIS 5.050,- kr.  

Prisen er inkl. ophold, 
undervisning, foredrag og 
ture, sengetøj, linned og 
håndklæder. Mulighed for 
enkelt-/dobbeltværelse 
med eget bad/toilet mod 
tillæg.  

 

   

ANTAL Max. 70 deltagere.  

   

PROGRAM Detaljeret program findes 
ligeledes under  
”KORTE KURSER” på  
www.askov-hojskole.dk 

 

   

   

   

KURSUS- 
LEDERE 

Lillian Hjorth-Westh 
Kristian la Cour 

 

   

   

   

   

   

 

 

 



 

 

       TILMELDING (Udfyldes nemt på www.askov-hojskole.dk) 

 

KURSUS   

 

DATO    

     

NAVN   

     

ADRESSE   

     

CPR.NR.   TLF.NR.  

     

E-MAIL   

     

KOMMUNE   

     

 

 

 Enkeltværelse med håndvask kr. 5.050,- 

     

  Enkeltværelse med bad/toilet kr. 6.050,- 

     

  Dobbeltværelse med bad/toilet kr. 5.550,- 

  Ønsker at bo på dobbeltværelse med: 

   

     

  Vegetar 

     

  Tilmeld dig nyhedsbreve 

   

  Ønsker afhentning på stationen – Kun kl. 15:00 

     

DATO   UNDERSKRIFT  

 

Tilmeld dig digitalt – det er nemt og du sparer samtidig porto – klik ind på: 
www.askov-hojskole.dk/korte-kurser.dk  
 
Tilmelding pr. brev sendes til: Askov Højskole – Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen.  
 
 



 

 

 

 

Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen – Tlf. +45 76 96 18 00 
info@askov-hojskole.dk – www.askov-hojskole.dk 

 
 


