Andersens
nytårskor
22. - 24. januar 2021

For tredje år i træk er der Andersens Nytårskor på det smukke Liselund i
Slagelse. Andersens Nytårskor udspringer af det succesrige sommerkursus
Andersens Sommerkor på Grundtvigs Højskole, og i denne weekend
komprimerer vi alt det bedste på to festlige og intense døgn.
Korleder Erik Andersen og pianist Lasse Skovgaard har fundet en række
flerstemmige, rytmiske korarrangementer til at skyde det nye år i gang med.
Noderne tilsendes på mail på forhånd, så der er mulighed for at se lidt på dem,
men stemmerne bliver naturligvis også gennemgået på stedet.
Weekenden sluttes af med en kombineret koncert med Andersens Nytårskor og
fællessangs-eftermiddag på Liselund (hvis restriktionerne tillader det).
Meld dig gerne ind i Facebookgruppen ”Andersens Nytårskor” for løbende
opdateringer og almindelig hygge.

Erik Andersen: Korleder. Uddannet sanger og musiker og har igennem mange
år arbejdet som udøvende sanger inden for både rytmisk og klassisk musik samt
musical. Han har undervist på en række højskoler i Danmark og på Det Fynske
Musikkonservatorium og giver desuden privatundervisning i sang og
stemmeteknik.
Lasse Skovgaard: Pianist på weekenden. Han er uddannet organist og
cand.pæd. i musik og har bl.a. arbejdet som korleder, repetitør, organist og
akkompagnatør. Han er flittigt brugt som foredragsholder om sang og sundhed.

Program
Fredag den 22. januar
19.00: Ankomst til Liselund. Indkvartering. Kaffe, the og boller.
20.00: Korprøve
21.45: Aftencafe med højskolesang i pejsestuen
Lørdag den 23. januar
8.00: Morgenmad
9.00: Korprøve
12.00: Frokost
14.00: Korprøve
15.30: Kaffepause
16.00: Korprøve
18.30: Festmiddag
Søndag den 24. januar
8.00: Morgenmad
9.00: Korprøve
12.00: Frokost
13.00: Generalprøve
14.00: Koncert og fællessang
16.00: Tak for denne gang

Praktisk information
Dato: 22. – 24. januar 2020
Indkvartering og priser
Enkeltværelse i ny afd. (bad og toilet på værelset)
Dobbeltværelse i ny afd. (bad og toilet på værelset)
Enkeltværelse i gl. afd. (bad og toilet på gangen)
Dobbeltværelse i gl. afd. (bad og toilet på gangen)
Hjemmeboende (uden overnatning)
Tilmeldingsgebyr betales ved tilmelding og fratrækkes
kursusbetalingen

Pris pr. person
2500 kr.
2200 kr.
2200 kr.
1800 kr.
1800 kr.
300 kr.

Tilmelding
Udfyld tilmeldingen på hjemmesiden www.liselund.dk.
(Par/værelseskammerater tilmelder sig hver for sig og skriver navnet på den, de
ønsker at bo på værelse sammen med.)
Når tilmeldingen er bekræftet, skal der senest 10 dage efter indbetales
tilmeldingsgebyr.
Kursusbeløb skal indbetales senest 20. december 2020.
Framelding
Ved framelding frem til 4. januar 2021 refunderes indbetalt kursusbeløb minus
tilmeldingsgebyret
Yderligere oplysninger
Se hjemmesiden www.liselund.dk eller mail til anjafjord@gmail.com
Adresse
Liselund Højskole, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse
Tlf. 58523120

