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Nørgaards Højskole byder velkommen til en uge med klassisk korsang. Et lærerigt kursus med masser af 
musik, korundervisning, fællesskab og ikke mindst et hav af inspirerende højskoleoplevelser.
I 2020 skal vi synge Domenico Cimarosas Missa de profunctis, som også betyder Requiem, 
samt August Söderman´s Osanna-sats fra ”Andliga Sånger” fra 1872, som vi skal opføre 
fredag den 7. august i Sct. Peders Kirke i Randers.

Hver dag begynder på højskolemanér med fælles morgensamling, efterfulgt af en grundig opvarmning 
af stemmerne. Herefter er det tid til at indstudere værkerne og den dejlige musik.
Instruktørteamet består igen i år af Adam Faber, Annika og Bo Isgar samt Frank Jarlsfelt.

Program

Søndag d. 2. august
13.40  Afhentning af kursister på Bjerringbro Station 
13.30 - 14.30  Ankomst og indkvartering.  Vi byder på kaffe og kage i opholdsstuen i pejsestuen
15.00 - 16.00  Velkomst i foredragssalen 
16.30 - 17.30 Korworkshop i foredragssalen
18.15 - 19.15  Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00  Højskoleaften i foredragssalen med gennemgang af ugens program, højskolesang, 
  ”icebreaker” samt introduktion til korværket ved kursusleder og Adam Faber
21.00 - 21.30 Aftenssang og fortælling. Herefter aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Mandag d. 3. august
06.00 - 08.00 Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
07.30 - 08.30  Morgenbuffet i spisesalen
08.30 - 09.30  Morgensamling ved skolens forstander
09.35 - 09.55 Opvarmning i foredragssalen 
10.00 - 11.00 Korworkshop: Indstudering i stemmegrupper 
11.00 - 11.15 Kaffepause 
11.15 - 12.00  Tutti i foredragssalen ved Adam Faber
12.15   Frokost i spisesalen
14.15 - 17.15 Korworkshop med indlagt kaffepause
18.15 - 19.15  Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Foredrag ” Ind i Hjertets Mørke” ved højskolelærer Jesper Trier Gissel
21.15 - 21.45 Aftenssang og fortælling efterfulgt af aftenkaffe og hygge

Tirsdag d. 4. august
06.00 - 08.00 Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
07.30 - 08.30  Morgenbuffet i spisesalen
08.30 - 09.30  Morgensamling
09.35 - 09.55 Opvarmning i foredragssalen 
10.00 - 11.00 Korworkshop: Indstudering i stemmegrupper 
11.00 - 11.15 Kaffepause 
11.15 - 12.00:  Tutti i foredragssalen ved Adam Faber
12.15   Frokost i spisesalen
14.15 - 17.15 Korworkshop med indlagt kaffepause
18.15 - 19.15  Middagsbuffet i spisesalen 
19.30 - 21.00 Foredrag ”Kim Larsen”  ved Kirsten Mehlsen i foredragssalen 
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KlassisK Korsang og højsKole 2020
Onsdag d. 5. august 
08.00 - 08.45  Morgenbuffet i spisesalen
08.45 - 09.45 Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen
  Herefter kaffepause i pejsestuen 
10.15 - 11.45  Foredrag i foredragssalen
12.15   Frokost i spisesalen
14.15 - 17.15 Korworkshop med indlagt kaffepause
18.15 - 19.15  Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Foredrag ”Mennesker, jeg har mødt, som ændrede mit liv” ved fængselspræst Jesper Birkler
  Aftenssang og fortælling efterfulgt af aftenkaffe og hygge   Aftenkaffe og hygge 
i pejsestuen

Torsdag d. 6.august
06.00 - 08.00 Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
07.30 - 08.30  Morgenbuffet i spisesalen
08.30 - 09.30  Morgensamling 
09.40 - 11.45  Korworkshop med indlagt kaffepause
12.00   Frokost i spisesalen
13.00 - 17.30  Halvdagsudflugt til det Randers Kulturhus og Gaia Museum 
17.45 - 18.45 Let aftensmad 
19.00 - 20.30  Akustisk-/opstillingsprøve i Skt. Peders Kirke i Randers
              Natmad - anretning med pølse og ost i spisesalen, når vi kommer retur fra Randers

Fredag d. 7. august
06.00 - 08.00 Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
07.30 - 08.30  Morgenbuffet i spisesalen
08.30 - 09.30  Morgensamling 
09.40 - 12.00  Korworkshop med indlagt kaffepause
12.15   Frokost i spisesalen
13.15 - 14.00  Evaluering i foredragssalen
14.00   Afgang til Sct. Peders Kirke i Randers
14.45 - 16.00  Koncertforberedelser og eftermiddagskaffe
16.30 - 17.15  Koncert i  Sct. Peders Kirke i Randers
18.30   Afslutningsmiddag i spisesalen
  Herefter hyggelig festaften i foredragssalen med mulighed for underholdende 
  indslag fra kursisterne

Lørdag d. 8. august
07.45 - 08.30  Morgenmad. Mulighed for at smøre madpakke til hjemrejsen
08.45 - 09.00  Kort morgensamling i foredragssalen og farvel til medkursister
09.15  Busafgang til Bjerringbro Station, så man kan nå togafgang kl. 9.40 

Velkommen til et oplevelsesrigt kursus på Nørgaards Højskole med højskole, korsang, musik, inspiration og hyggeligt 
samvær.

Med venlig hilsen 
Nørgaards Højskole og  instruktørteamet                  NB! Ret til ændringer i programmet forbeholdes

Program



Domenico Cimarosa (1749-1801)

kaldes Italiens Mozart. Han levede samtidig med 
Mozart og er en af de store mestre af 18. årh. ita-
lienske musik. Han var fuldender af den komiske 
opera, opera buffa, skrev selv 45 operaer  men 
også både kirkemusik og instrumentalværker.
Udover kortere ansættelser i Wien og i Skt. Peters-
borg var han ansat ved hoffet i Napoli.
Hans Requiem i g-moll er skrevet er skrevet 
omkring årsskiftet 1787/88, hvor han ankom til 
Skt. Petersborg. Hans kone, hertuginden af Serra 
Capriola døde uventet kort efter, og hans requiem 
er blevet skrevet på meget kort tid, og opført ved 
begravelsen.

August Söderman (1832-1876) 

August Söderman var en svensk komponist. Fra 
1860 til kort før sin død var August Söderman 
kor- og vicekapelmester ved Stockholms opera og 
blev især kendt for sin stærkt nationalromantiske 
skuespilmusik med tilknytning til svensk folke-
musik, bl.a. Bröllopet på Ulfåsa (1865) og Marsk 
Stigs döttrar (1866). Også August Södermans 
ballader og romancer, fx Kung Heimer och Aslög 
(udgivet posthumt 1883), og korsange, fx den po-
pulære Ett bondbröllop (1868), influerede senere 
komponisters svenske folketone (Kilde: Gyldendal, 
Den store danske).

Randers kulturhus 

Torsdagens udflugt begynder i Randers Kulturhus. 
Kulturhuset danner ramme for flere inspirerende 
miljøer og aktiviteter i Randers. Huset rummer 
Randers Bibliotek, Randers Stadsarkiv, Museum 
Østjylland og Randers Kunstmuseum.
Vores besøg begynder med et oplæg ved en af 
husets mange ildsjæle, hvorefter der vil være 
mulighed for at gå på opdagelse i huset.
Eftermiddagskaffen indtages i huset hyggelige cafe.

GAIA Museum Outsider Art

Andet stop på dagens udflugt er GAIA Museum 
Outsider Art, som  er et særligt museum med 
fokus på outsiderkunsten. I ord og billeder viser 
museet kunst skabt af mennesker der befinder sig 
på kanten af en social normalitet og ofte uden for 
den etablerede kunstverden. Efter rundvisning på 
museet serveres lidt aftensmad i den tilhørende 
cafe inden vi skal til aftens prøve i Skt. Peders Kirke.

Kort om KomPonisten og udflugt



instruKtørerteamet og øvrige informationer 

Instruktørteamet

Adam Faber, dirigent og pianist er opera-
repetitør og ass. dirigent ved Det Kgl. Teater og 
har virket som korsyngemester både her og ved 
Malmö Opera-Teater. Han var medstifter og diri-
gent for Det lille Operakor og har dirigeret flere 
børneforestillinger på Det Kgl. Teater samt været 
kor-instruktør på flere højskoler i Danmark.

Frank Jarlsfelt, pianist og organist har spillet 
utallige koncerter i det meste af Europa samt tur-
néer i USA, Canada, Australien og Japan. Han har 
indspillet CD´er for bl.a. EMI og Classico og er ak-
tiv som kammermusiker og lied-akkompagnatør 
og i samarbejde med professionelle skuespillere.

Annika Isgar, sopran og fast ansat i Det Kgl. 
Operakor. Hun har en lang erfaring som sangpæ-
dagog bl.a. ved Musikskolen i Ângelholm, hvor 
hun også var dirigent for flere voksen-, børne- og 

ungdomskor. Hun medvirker regelmæssigt som 
solist ved koncerter i både Danmark og Sverige 
og har flere gange været projektansat ved det 
professionelle tyske Kammerchor Stuttgart.

Bo Isgar, korkonsulent i Riksförbundet ”Korsång 
i Skåne”, hvor han møder utrolig mange kor. Han 
arbejder som sangpædagog og kordirigent ved 
Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund og er fast 
sangpædagog for Lunds Studentersangforening. 
Hans eget kor er Kvartettsångsällskabet i Helsing-
borg. Han har siden 1992 arbejdet tæt pædago-
gisk sammen med sin kone Annika Isgar.

Kornoder og øvefiler
I foråret udsendes kornoder, så man har tid til 
at øve sig inden kurset. Derudover henviser vi til 
øvefiler, som  kan findes på skolens hjemmeside, 
efter at kornoderne er udsendt. 

Koncert i Sct. Peders Kirke
Afslutningskoncerten med de to værker opføres 
fredag den 7. august 2020 kl.16.30 i Sct. Peders 
Kirke i Randers 

Koncerten er åben for alle, og man er meget 
velkommen til at invitere familie, venner og 
bekendte.



Kort om Nørgaards HøjsKoleKort om Nørgaards HøjsKole
Højskoleundervisning
Hver dag begynder med morgensamling og morgensang. 
Øvrige højskolefag kan være foredrag, debat, studiekreds, 
workshop, IT,  motion, udflugt, musik og højskolesang.
Som deltager på et højskolekursus forventes det, at man 
deltager i de programfastsatte aktiviteter.

Skolens faciliteter
Nørgaards Højskole råder over mange fine faciliteter, 
som du/I frit kan benytte under jeres ophold. Altså, hvis I 
kan finde tid til det....

Blandt de mange faciliteter kan nævnes:

• fitnesslokale og sauna
• fri adgang til svømmehal med 25 mtr. bassin og 

varmtvandsbassin (ca. 340 C) i off. åbningstid 
• hyggelige opholdsstuer med kabel-tv
• bibliotek og læsestue med diverse dagblade
• trådløst internet på hele skolen
• multitårn til  klatring, rappelling, gynge m.m. 
• pejsestue med åben pejs
• multisal til bevægelse, dans, musik og konference
• digital biograf  med 24 sæder
• kreative værksteder: maleri, keramik og metal
• foredragssal, lydstudie og filmværksted
• 3-D golfsimulator med 40 internationale golfbaner 
• aktivitetsstuer m. pool, dart, spil og bordfodbold, 
• et hav af friluftsmuligheder, løb, kano & kajak, 

vandreture,  MTB, bålpladser, lystfiskeri m.m.
• fri  kaffe og te døgnet rundt i to opholdsstuer
• reception - åbent dagligt mellem 12.00 - 14.00 

Skolens økologiske køkken

Nørgaards Højskoles køkken har Det Økologiske 
Spisemærke . At spise på Nørgaards skal nydes og 
huskes i lang tid fremover. Måltiderne skal være med 
til at give jer fornyet energi, således at I kan følge med 
i højskoleaktiviteterne hele dagen på fuldt blus.

Vores kostpolitik er at lave tingene fra bunden med 
gode råvarer og årstidens udbud. Vi laver både tradi-
tionel og moderne sund dansk kost, men holder også 
meget af at anvende råvarerne på nye måder, gerne 
inspireret af spændende retter fra hele verden. 
De tre hovedmåltider serveres som buffet, så man kan 
selv sammensætte sit måltid. I løbet af ugen har vi 
både en aften med fisk og vegetar.  Desuden er der mu-
lighed for hver aften at vælge kødfri ret til aftenbuffet.  

Spisetider i spisesalen*

Morgen  kl. 07.15 - 08.45
Frokost  kl. 12.00 - 13.00
Aften  kl. 18.15 - 19.30

* spisetider og menu varierer afhængigt af årstid og kursus
  lørdag morgen serveres morgenmad først fra kl. 8.00

Formiddag, eftermiddag og aften serveres kaffe, te og 
vand med brød/frugt i spisesalen/pejsestuen/opholds-
tue, såfremt man befinder sig på højskolen. 
Køkkenpersonalet værdsætter kontakten til husets gæ-
ster. Står I og mangler noget, har spørgsmål, forslag, 
ros eller ris skal I bare tag fat i os. 
Vi ønsker hele tiden at forbedre os og give det bedste 
til husets gæster, kursister og elever. 



Tilmelding

Tilmelding til kurserne på Nørgaards Højskole kan ske 
online via vores hjemmeside: www.nrgaard.dk eller 
ved at kontakte os telefonisk på 86 68 23 00. 

Da vi tit har ventelister til vores kurser, og da mange til 
tider finder lidt sent ud af, at de gerne vil på højskole, 
har vi følgende betingelser ved tilmelding og tilbage-
betaling ved framelding:

• Ved tilmelding betales et depositum på 
1200 kr. eller det fulde kursusbeløb.

• Ved framelding op til 4 uger før kursus-
start tilbagebetales kursusgebyr minus 
depositum.

• Ved framelding senere end 4 uger før 
kursusstart betales intet tilbage.

Depositum skal være indbetalt inden 10 dage efter 
tilmelding. Husk at du/I skal oplyse skolen indenfor 3 
dage efter tilmelding, hvis du/I ikke ønsker eller er i 
stand til at komme til det reserverede kursus.

Afbestilling

Det kan desværre ske, at du bliver nødt til at afbestille 
dit ophold hos os. Derfor anbefaler vi, at du/I sikrer 
dig/jer ved at tegne en afbestillingsforsikring hos eget 
forsikringsselskab eller via Europæiske Rejseforsikring.

Ekspeditionsgebyr

Ved tilmelding skal der vælges, om du/I ønsker at mod-
tage kursusmateriale, faktura, program og deltagerliste 
elektronisk eller med posten. Ønsker man at modtage 
materialet elektronisk, skal man huske at meddele det 
og oplyse sin e-mail adresse ved tilmelding.Såfremt 
man ønsker at modtage førnævnte materiale fysisk med 
posten tillægges et ekspeditionsgebyr på 60 kr.

Indkvartering

Indkvarteringen på Nørgaards Højskole er helt i top, 
og der er 210 sengepladser at vælge imellem, fordelt 
på fire værelsestyper.  I kursusgebyret er inkluderet 
sengelinned og 2 håndklæder per deltager.

Værelsestillæg

Type Beskrivelse Pris

1
Indkvartering på dobbeltværelse, 
hvor der deles 1 bad og 1 toilet 
med et andet værelse 0

2 Enkeltværelse, hvor der deles 1 bad 
og 1 toilet med et andet værelse 400

3 Dobbeltværelse m.eget bad/toilet 
(gebyr deles af 2 pers.) 400

4 Enkeltværelse m.eget bad/toilet
600

Alle værelser indeholder seng, skrivebord, stol, bogreol, 
og garderobeskab.

VELKOMMEN

Nørgaards Højskole
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Titel Tidspunkt Uge Pris

Klassisk kor og højskole 02.08 - 08.08 32 4795

Øvrige kurser i 2020
Golf og højskole 07.06 - 13.06 24 5275

Jazz, Riverboatfestival og højskole 21.06 - 27.06 26 4895

Vandring og fortælling 19.07 - 25.07 30 4575

Syng dig glad 20.09 - 26.09 41 4495

Alle kursuspriser er inkl. moms, kost, logi, udflugter, internet, undervisningsmateriale, entre og undervisning.  Pungen kan med 
andre ord blive i lommen under hele opholdet – hvis altså ikke der skal købes postkort eller drikkes et glas vin til maden. 
Der tages forbehold for trykfejl og udefrakommende prisstigninger og tillæg, som Nørgaards Højskole ikke har indflydelse på.

Spørgsmål og tilmelding kan ske ved at 
rette henvendelse til skolens sekretariat
på telefonnummer 86682300 eller online 
på vores hjemmeside: nrgaard.dk 
eller din tilmelding kan sendes til vores 
adresse: 

Nørgaards Højskole 
Vestre Ringvej 9
8850 Bjerringbro


