
Sæsonprogrammet for DRH 
Velkommen til endnu et forrygende forår med musik, mad og meninger. Alle arrangementer er 
gratis for skolekredsmedlemmer, øvrige betaler den pris, der er anført ved de enkelte 
arrangementer. 

Syng, spis og snak. d. 5. feb. kl. 18.00


Ny mad, nye mennesker og ny musik mødes. Vi 
blandes ved bordene, synger sange vi måske 
ikke lige har sunget før og smager på mad, som 
vi måske ikke lige kendte.

Deltagelse 50,- for ikke skolekredsmedlemmer. 
Tilmelding på den@rytmiske.dk, senest d. 3/2.

13. februar kl. 19.30 Dörner/Lea/Lyregaard Trio

…Udtryk, tekstur, lyd og kommunikation 
indenfor rammerne af fri improvisation. Trio 
leverer et udtryk, der vokser, dulmes, stilner af 
for atter at vokse og således bølger det mellem 
stilhed og lyd som bølger der slikker omkring 
stene i en flod. 

Trioen består af: 

Axel Dörner/Trompegt

Marthe Lea / Saxofon, klarinet, fløjter, etc…

Birgitte Lyregaard / vokal

Arrangementet koster 50,- for ikke medlemmer


26. februar kl. 19.30 Christina von Bülow/Claus 
Waidtløw 5, Celebrating Stan Getz

Christina von Bülow og Claus Waidtløw er to af 
Danmarks mest anerkendte saxofonister. De 
har kendt hinanden i mere end 30 år, men 
optræder ikke så ofte sammen. Det råder de 
bod på her, hvor de med et nyt orkester hylder 
en af deres fælles helte: den amerikanske 
tenorsaxofonist Stan Getz. 
Fra 1958 til 1961 boede Getz i København, og 
her var han med til at sætte Montmartre på 
verdenskortet. Et par år senere indspillede han 
bossanova- albummet ”Getz/Gilberto”, som blev 
en af jazzhistoriens største udgivelse.Von Bülow 
og Waidtløw vil fortolke titler fra dette ikoniske 
album. 
Til at bakke sig op har de samlet en allstar-
rytmegruppe, der består af:


Christina von Bülow – altsaxofon 
Claus Waidtløw - tenorsaxofon 
Henrik Gunde - klaver 
Kasper Tagel - bas 
Janus Templeton - trommer 

Arrangementet koster 50,- for ikke medlemmer



Højskolesangaften d. 3. marts kl.  19.30

m./ Simon Jespersen 

En klassisk højskolesangaften, hvor vi går på 
strejftog i højskolesangen og dens sangskat, 
særlig med fokus på våren og alt hvad der ligger i 
den af  lysegrønne spirer.

D. 11. marts kl. 19.30 The Gambian Folk Project 
De fem musikere skaber et unikt og originalt 
musikalsk univers i mødet mellem de spændstige 
vestafrikjanske rytmer og den mere svævende 
nordiske jazz. Musikken emmer af glæde og 
gejst, og når den hamrer ud over scenekanten i et 
virtuost overflødighedshorn, kan man ikke andet 
end at bliv e grebet af stemningen. Bandet består 
af:
Yusupha Suso
Ansumana Suso
Troels Buur Jensen
Benjamin M. Kirketerp
Martin M. Andersen
Entré 50,- kr for ikke medlemmer

d. 26. marts kl.- 19.30 Thomas Sejthen Trio 
Musikken er en blanding af inspiration fra bl.a. 
Thelonius Monks skæve univers og den 
traditionelle triolyd til moderne eftertænksomme 
ballader, hvor ro og melankolske klangflader 
smelter sammen til en enhed, alt sammen spillet 
med nærvær og nerve.
Thomas Sejthen bas)
Mads Ole Erhardsen (sax)
Jesper Bo Knudsen (trommer)
Entré 50,- kr for ikke medlemmer

D. 23. april kl. 19.30 Generalforsamling 
Skolekredsens generalforsamling med køkkenets 
lækkerier

D. 28. maj kl. 19.30 Højskolesangaften
Denne aften dykker vi ned i højskolesangbogens 
udvikling. Tradition og fornyelse forenes gennem 
skiftende melodier på gamle tekster. Vi skal både 
erfare og diskutere de forskellige melodiers 
kvaliteter, med eksempler fra Grundtvigs tidlige 
forfatterskab helt op til melodier skrevet i 2020.

D. 5. juni. Grundlovsarrangement kl. 18.00
m./ Trio Guldagger. Syng, spis og snak
Det er grundlovsmad, grundlovssnak og 
grundlovsviser.
Musikken leveres af Trio Guldagger, der gennem 
en hyldest til Sebastians sangunivers vil skabe en 
aften, der levere en musikalsk kommentar til 
Danmark Riges Grundlov. Trioen består af:
Per Larsen
Mette Guldagger
Albert Madsen
Arrangementet koster 100,- for ikke medlemmer
Tilmelding på den@rytmiske.dk senest d. 1/6.




