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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.

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 af Ole Faurschou og pianist Frank Jarlsfelt. 

Program

Søndag d. 6. august
16.40  Afhentning af kursister på Bjerringbro Station 
16.00 - 17.00 Ankomst og indkvartering.  Vi byder på kaffe og kage i opholdsstuen i pejsestuen
17.30 - 18.30  Velkomst med fællessang, præsentation af Nørgaards Højskoles historie
18.30 - 19.30 Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00  Højskoleaften i foredragssalen med gennemgang af ugens program, højskolesang, 
  ”icebreaker” samt introduktion til korværket
21.00 - 21.30 Aftenssang og fortælling. Herefter aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Mandag 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 ved skolens forstander
09.35 - 09.55 Opvarmning i foredragssalen 
10.00 - 11.45 Korworkshop
12.00  Frokost i spisesalen
14.00 - 16.45 Korworkshop med indlagt kaffepause
18.15 - 19.15  Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Højskoleaften ”Sans”
21.15 - 21.45 Aftenssang efterfulgt af aftenkaffe og hygge

Tirsdag d. 8. august
06.00 - 08.00 Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
07.30 - 08.30  Morgenbuffet i spisesalen
08.30 - 09.30  Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen
09.35 - 09.55 Opvarmning i foredragssalen 
10.00 - 11.45 Korworkshop
12.00  Frokost i spisesalen
14.00 - 16.45 Korworkshop med indlagt kaffepause
18.15 - 19.15  Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Højskoleaften - vælg mellem 1. ”Stræk kroppen og træk vejret” eller 2. Samtalecafé

Onsdag d. 9. 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  Korworkshop
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12.00   Frokost i spisesalen
13.00 - 17.15 Halvdagsudflugt til ”Kongens Land” og Grønhøj Kro
18.15 - 19.15  Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Højskoleaften - vælg mellem 1. ”Hvis tiden er Vigtig” eller 2. Udeliv ved bålpladsen

Torsdag d. 10.august
06.00 - 08.00 Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
07.30 - 08.30  Morgenbuffet i spisesalen
08.30 - 09.30  Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen
09.35 - 09.55 Opvarmning i foredragssalen 
10.00 - 11.45 Korworkshop
12.00  Frokost i spisesalen
14.00 - 16.45 Korworkshop med indlagt kaffepause
18.15 - 19.15  Middagsbuffet i spisesalen
19.30 - 21.00 Ugens foredrag. Hele sæsonen kommer der hver torsdag ny foredragsholder 
  eller højskoleaftenaktivitet
  Kaffe og hygge i opholdsstuen
              

Fredag d. 11. august
06.00 - 08.00 Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
07.30 - 08.30  Morgenbuffet i spisesalen
08.30 - 09.30  Morgensamling 
09.45 - 11.45  Korworkshop med indlagt kaffepause
12.00   Frokost i spisesalen
13.15 - 14.00  Evaluering i foredragssalen
14.00   Afgangtil koncert
14.45 - 16.00  Koncertforberedelser og eftermiddagskaffe
16.30 - 17.15  Koncert 
18.30   Afslutningsmiddag i spisesalen
  Herefter hyggelig festaften i foredragssalen med mulighed for underholdende 
  indslag fra kursisterne

Lørdag d. 12. august
07.45 - 08.30  Morgenbuffet i spisesalen
08.45 - 09.00  Kort morgensamling i foredragssalen og farvel til medkursister
09.10  Busafgang til Bjerringbro Station, så man kan nå togafgang ca. kl. 9.30 

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



Nørgaards Højskole byder velkommen til en 
uge med klassisk korsang.

Et lærerigt kursus med masser af musik, korun-
dervisning, fællesskab og ikke mindst et hav af 
inspirerende højskoleoplevelser.

Hovedværket på Klassisk korsang 2023 på Nørga-
ards Højskole er Messe for Sct. Cecilia af Charles 
Gounod

Den franske komponist Charles Gounod er nok 
mest kendt for sine operaer, ikke mindst ’Faust’, 
med den berømte ’Juvelarie’. 
Men inden operagenren blev Gounods foretrukne, 
skrev han ikke så få kirkeværker, bla. Messen for 
Sct. Cecilia, musikkens skytshelgeninde. 

Selvom værket var et af hans første hovedværker, 
er der ikke tale om et ungdomsværk, men deri-
mod et værk af en erfaren, udlært komponist, der 
forstod at skrive smukke, romantiske melodier, 
der ligger godt for stemmen. Alt det man kender 
Gounod for, hans sødmefulde, charmerende og 
letløbende stil, er til fulde til stede i denne messe. 

Værket gjorde ved uropførelsen Sct. Cecilia dag d. 
22. november 1855 stærkt indtryk på sin samtid, 
og fik den unge landsmand Saint Saens til at 
komme med følgende forudsigelse: 

’I en fjern og dunkel fremtid, når tidens ubarm-
hjertighed for evigt har henlagt Gounods operaer 
i glemsel, vil ’Messe for Sct Cecilia’ stadig leve’. 

Leve kommer messen ihvertfald til, i uge 32 2023 
på Nørgaards Højskole! 

Charles-François Gounod (1818 - 1893)

Charles Gounod var en fransk komponist. Han 
skrev tolv operaer, hvoraf den mest populære 
altid har været Faust. Han komponerede en stor 
mængde kirkemusik, mange sange og populære 
korte stykker, herunder hans Ave Maria og Fune-
ral March of a Marionette. 

Gounods karriere blev forstyrret af den fransk-
preussiske krig. Han flyttede til England med 
sin familie for at søge tilflugt fra den preussiske 
fremrykning mod Paris i 1870. Efter at freden var 
genoprettet i 1871 vendte hans familie tilbage 
til Paris, men han blev i London og boede i huset 
af en amatørsangerinde, Georgina Weldon, som 
blev kontrollerende figur i sit liv. Efter næsten tre 
år brød han fra hende og vendte tilbage til sin 
familie i Frankrig. Han døde i sit hus i Saint-Cloud 
nær Paris i en alder af 75. (Kilde Wikipedia)

kort om værket og komponistenkort om værket og komponisten
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Instruktørteamet

Ole Faurschou
Ole Faurschou, som glæder sig til at gå i kast med 
forberedelserne og til at sætte sit præg på kurset. 
Ole Faurschou er debuteret fra kordirigentklas-
sen ved DKDM hos professor Dan-Olof Stenlund, 
samt som orkesterdirigent fra Universität für 
Musik und darstellende Kunst Wien hos profes-
sor Uroš Lajovic. Han har som dirigent for bl.a. 
Akademisk kor Århus vundet talrige priser og 
medvirket i TV og radioudsendelser til Danmark 
og Europa.

Frank Jarlsfelt
Frank Jarlsfelt, pianist og organist har spillet utal-
lige koncerter i det meste af Europa samt turnéer 
i USA, Canada, Australien og Japan. Han har ind-
spillet CD´er for bl.a. EMI og Classico og er aktiv 
som kammermusiker og lied-akkompagnatør og i 
samarbejde med professionelle skuespillere.

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 
Kurset afsluttes med en afslutningskoncert fredag 
eftermiddag.  Lokation og præcist tidspunkt for 
koncerten oplyses i foråret 2023. 

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

”Kongens Land” og Grønhøj Kro

Onsdag eftermiddag er der udflugt til Kongens-
hus Mindepark. For at hædre hedebøndernes 
slidsomme arbejde blev den selvejende institution 
”Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere” 
stiftet i 1942 og en 1.200 hektar stort hedeareal 
blev fredet. Første stop er ved udkigstårnet, hvor vi 
skal på opdagelse i Mindedalen og se de 39 store 
sten som er rejst – én for hvert herred, hvis befolk-
ning opdyrkede heden. Her er der også mulighed 
for et smuk kig udover hedeparken eller se en af 
de imponerende store plove, som kunne bryde det 
stridsommer allag.  

Turen fortsætter til Grønhøj Kro, hvor korejer Gre-
gers Laigaard står klar til at modtage os. Grønhøj 
Kro som er en fredet Kgl. Privilegeret kro fra 1848. 
Kroen har været Gregers families eje siden 1864. 
I de gamle hyggelige  krostuer skal vi have efter-
middagskaffe. Gregers vil i forbindelse med vores 
besøg, fortælle om egnens og slægtens historie, 
samt spille/synge et par folkelige sange. 
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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
• 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.

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.

Transportmuligheder til Nørgaards Højskole

De offentlige transportforbindelser til højskolen er helt 
i top. Uanset om du kommer fra nord, vest, syd eller øst 
kører der tog direkte til Bjerringbro. Du/I kan med fordel 
og i god tid planlægge og bestille din rejse på hjemme-
siden: www.rejseplanen.dk.  Vi sørger for at afhente vore 
kursister på Bjerringbro togstation ved ankomst med 
toget, typisk om søndagen kl. 16.40.  Ligeledes sørger vi 
for transporten til stationen på afrejsedagen, så man kan 
nå tog med afgang typisk kl. 9.40.   God rejse!

VELKOMMEN
Nørgaards Højskole

praktisk informationpraktisk information

Følg Nørgaards Højskole på de sociale medier:
 

 facebook.com/www.nrgaard.dk/

 instagram.com/nrgaards



Titel Tidspunkt Uge Pris

Klassisk kor og højskole 06.08 - 12.08 32 5.495

Øvrige kurser på NH
Golf for singler 18.06 - 24.06 25 6.395

Musik og højskole 09.07 - 15.07 28 5.295

Vandring og fortælling 16.07 - 22.07 29 5.095

Syng dig glad 08.10 - 14.10 41 5.095

Alle kursuspriser er inkl.  kost, logi, udflugter, entre, internet og undervisning. Der kan forekomme ekstra tillæg til betaling af 
materialer og/eller leje af udstyr.  Der tages forbehold for trykfejl og udefra kommende 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


