
Nørgaards Højskole  -  Nrgaard.dk

86 68 23 00

SPILLEMANDSMUSIK, FOLKEDANS, 
FOLKCOLLEGE OG SOMMERHØJSKOLE

26. JUNI - 2. JULI 2022 

I SAMARBEJDE MED SPILLEMANDSKREDSEN

 



Traditionen tro er der den første uge af skolernes sommerferie kursus med spillemandsmusik, folkedans og FolkCollege 
på Nørgaards Højskole i samarbejde med Spillemandskredsen.

Program

Søndag den 26. juni
13.30 - 14.00 Ankomst og indkvartering.  Vi byder på kaffe/te i opholdsstuen
14.30-16.30  Opstart af kursus og faglinjerne spillemandsmusik, folkedans og FolkCollege
  Eftermiddagspause med kaffe/te/vand
17.00 - 18.00  Velkomst med præsentation af kurset, højskolesang og fortælling om Nørgaards Højskole 
18.00  Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00  Højskoleaften 
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

Mandag den 27. juni
06.00 - 07.30 Fri morgensvømning i Bjerringbro svømmehal 
07.15 - 08.00  Morgenbuffet i spisesalen
08.00 - 09.00  Morgensamling og morgensang ved højskolens forstander Karen Friis
09.00 - 09.30 Formiddagspause med kaffe/te/vand 
09.30 - 12.00  Undervisning - spillemandsmusik, folkedans og FolkCollege
12.00  Frokost i spisesalen
13.30 - 15.00 Gruppearbejde / øvetid / repetition
15.00  Eftermiddagspause med kaffe/te/vand
15.30 - 17.00 Gruppearbejde / øvetid / repetition
18.00   Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Højskoleaften - Orkesterspil / fællesdans
21.00 - 21.15 Aftensang efterfulgt af kaffe og hygge i opholdsstuen

Tirsdag den 28. juni
06.00 - 07.30 Fri morgensvømning i Bjerringbro svømmehal 
07.15 - 08.00  Morgenbuffet i spisesalen
08.00 - 09.00  Morgensamling
09.00 - 09.30 Formiddagspause med kaffe/te/vand 
09.30 - 12.00  Undervisning - spillemandsmusik, folkedans og FolkCollege
12.00  Frokost i spisesalen
13.30 - 15.00 Gruppearbejde / øvetid / repetition
15.00  Eftermiddagspause med kaffe/te/vand
15.30 - 17.00 Gruppearbejde / øvetid / repetition
18.00   Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Højskoleaften - Vælg mellem a: Foredrag, b: Yoga, c: Gåtur til Bjerringbro med fortælling, 
  d: Musikforståelse 
21.00 - 21.15 Aftensang efterfulgt af kaffe og hygge i opholdsstuen

Onsdag den 29. juni
07.15 - 08.45 Morgenbuffet i spisesalen
09.00 - 10.00  Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen

spillemandsmusik og sommerhøjskole



10.30 - 12.00 Vælg mellem a: Foredrag ”Sange med Sjæl”,  b: Portrætter: Workshop, c: motionstilbud 
12.00  Frokost i spisesalen
14.00 - 15.30 Undervisning - spillemandsmusik, folkedans og FolkCollege
15.30  Eftermiddagspause med kaffe/te/vand
15.30 - 17.15 Gruppearbejde / øvetid / repetition
18.00   Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Højskoleaften - Orkesterspil / fællesdans
21.00 - 21.15 Aftensang efterfulgt af kaffe og hygge i opholdsstuen

Torsdagden 30. juni
06.00 - 07.30 Fri morgensvømning i Bjerringbro svømmehal 
07.15 - 08.00  Morgenbuffet i spisesalen
08.00 - 09.00  Morgensamling
09.00 - 09.30 Formiddagspause med kaffe/te/vand 
09.30 - 12.00  Undervisning - spillemandsmusik, folkedans og FolkCollege
12.00  Frokost i spisesalen
13.00 - 17.30 Udflugt til Museum Silkeborg Hovedgård 
18.00   Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Højskoleaften - Orkesterspil / fællesdans
21.00 - 21.15 Aftensang efterfulgt af kaffe og hygge i opholdsstuen

Fredag den 1. juli
06.00 - 07.30 Fri morgensvømning i Bjerringbro svømmehal 
07.15 - 08.00  Morgenbuffet i spisesalen
08.00 - 09.00  Morgensamling
09.00 - 09.30 Formiddagspause med kaffe/te/vand 
09.30 - 12.00  Undervisning - spillemandsmusik, folkedans og FolkCollege
12.00  Frokost i spisesalen
14.00 - 16.00 Orkester- og danseprøver
  Eftermiddagspause med kaffe/te/vand
16.30 - 17.00 Evaluering
18.30  Afslutningsmiddag 
  Efter middagen er der afslutningsaften med spillemandskoncert og folkedans
    
Lørdag den 2. juli
08.00 - 09.00 Morgenmad i spisesalen. 
09.00  Afrejse - tak for i år
09.15  Tilbud om transport til tog, så man kan nå afgang kl. 9.40 fra Bjerringbro station

Velkommen til et oplevelsesrigt kursus på Nørgaards Højskole med masser af musik, dans, stemning, højskole, fælles-
sang, inspiration og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen

Nørgaards Højskole                    NB. Ret til ændringer i programmet forbeholdes 
 



KORT OM KURSET
Spillemandsmusik
Dansk spillemandsmusik er musik der spilles til
folkelig dans. Musikken består af traditionelle
melodier, som to,- tre og firtur, sekstur, men også
af Polka, Vals, Hopsa, Menuet, Sønderhoning, mv.
Melodierne går oftest i 2/4, 3/4 eller 6/8, og
mange passer til en speciel dans.

At spille til dans er en levende tradition, som hele
tiden udvikler sig og som du kan være med til
at udvikle med din musik og din spillestil. Du vil
opleve at din musik får et formål – at folk danser
til den. Det er en fantastisk oplevelse.

Undervisning i spillemandsmusik:
På kurset arbejdes med de grundlæggende 
værktøjer til at få en dansespil-stil. Med indføring 
i begreber som puls, betoning, udtryk, tempo, 
dansetype, musiktype, tempoangivelse, aflæs-
ning af dansere, mv. får du en grundlæggende 
viden, der gør det muligt at spille musik til dans 
med gnist og taw.

I 2022 er de overordnede emner for alle kurserne:
Polka og Menuet.

Undervisningen indeholder:

• Instrumental undervisning (violin, harmonika, 
klarinet & blæsere, elbas & guitarer)
• Dansespil
• Workshops i udvalgte emner
• Stort Orkester

Undervisere i spillemandsmusik:

På kurset leveres musikundervisningen af kompe-
tente instruktører med en bred erfaring både i
selv at spille til dans, samt i at undervise.

• Rasmus Nielsen, Violin
• Bent Melvej Nielsen, Harmonika & Rytmeklaver
• Birgit Alsdam Cramer, Klarinet & Fløjter
• Emil Ringtved Nielsen, Elbas & Guitar

FolkCollege

FolkCollege er målrettet unge mellem 15 og 
25 år, der enten spiller, danser eller gør begge 
dele. FolkCollege er et fællesskab for de unge, 
med fokus på musik for unge spillefolk og 
fokus på dans og for unge dansere, samt en 
række fællessessions med samarbejde og fag-
lig fordybelse, der fører til et fælles resultat. 
FolkCollege er en enestående mulighed for at 
være sammen med andre unge, der spiller og 
danser folk (altså folkemusik og folkedans), 
kombineret med et stærkt fagligt indhold der 
giver mulighed for fordybelse i eget instru-
ment eller egen dans.

FolkCollege tilbyder instruktører som både er 
dygtige musikere og dansere, men som også 
er professionelle undervisere:

• Birgit A. Cramer - klarinet
• Carsten Jørgensen – danseinstruktør
• Mogens Cramer - harmonika



Folkedans
Folkedans er for alle voksne dansere, der har lyst 
til en uge med højskole, dans og en masse god 
spillemandsmusik at danse til. 
Dansekurset tilbyder undervisning i dans for både 
nye og mere øvede dansere. Vi vil arbejde med 
trin, balance, rytmik, at blive bedre til pardans, 
at komme rundt, samt dans med andre i topars-, 
trepars-, kvadrille- og rækkedanse.
Som på kursets andre linjer er de gennemgående 
temaer Polka og Menuet. 

Undervisningen vil både indeholde danseunder-
visning med egen instruktør hvor der dykkes ned 
i detaljerne og nørdes omkring dansen, timer i 
fællesskab med Spillemandskurset, samt timer i 
fællesskab med unge dansere fra FolkCollege.

Danseinstruktør er Mette Lukasiewicz 

Hvem kan komme med?
Alle kan deltage. Det kan være en fordel at
have stiftet bekendtskab med et instrument på 
forhånd eller have danset folkelig dans, men ikke 
noget krav. 
Har du aldrig spillet før vil det på kurset være 
muligt at låne et el-klaver eller guitar, og kunne 
være med i de forskellige fag med basale og 
rytmiske akkorder.

Instrument
Som musiker oplyser du ved tilmelding, hvilket 
instrument du medbringer.
Har du ikke noget instrument oplyses det.
Bemærk, at der kan være ekstra omkostninger til
leje af låneinstrument.

Tilskud

Der kan opnås tilskud hvis man er medlem af  
Spillemandskredsen eller Ældre Sagen på kr. 300,-

For unge mellem 15-25 år ydes et 50% tilskud. 
Prisen for unge (15-25 år) er: kr. 2.575,-  

(Unge indkvarteres på værelser med ekstra opred-
ning.  Det er ikke muligt at reservere enkeltværelse).



Kort 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:

• stort fitnesslokale med moderne  løbebånd, crosstrainere, 

roergometer,  spinningcykler, frie vægte m.m.

• fri adgang til svømmehal med 25 mtr. bassin og varmtvands-

bassin (ca. 340 C) i off. åbningstid (lukket uge 28 - 30)

• 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

• Art Studio og kreative værksteder: maleri, keramik 

• lille og stor foredragssal, lydstudie, madværksted

• grønne arealer med borde og bænke til hygge og samtale 

• 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
• 

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 traditionel 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 mulighed for 
vælge vegetarret til aftenbuffet.  

Spisetider i spisesalen*

Morgen  kl. 07.15 - 08.00
Frokost  kl. 12.00 - 13.00
Aften  kl. 18.00 - 19.00

* 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/opholdstue, 
såfremt man befinder sig på højskolen. 
Køkkenpersonalet værdsætter kontakten til husets 
gæster. 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 
tilbagebetaling ved framelding

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

• Ved framelding op til 4 uger før 
kursusstart 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/I bliver nødt til at 
afbestille  opholdet 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 
modtage 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 220 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, 
garderobeskab og trådløs internet.

VELKOMMEN

Nørgaards Højskole

PraKtisK iNformatioN

Følg Nørgaards Højskole på de sociale medier:
 

 Facebook

 instagram.com/nrgaards



Titel Tidspunkt Uge Pris
Spillemandsmusik, Folkedans, 

FolkCollege og sommerhøjskole
26.06 - 02.07 26 5.150

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


