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VALG I UGERNE 34-37
VALGFAG KROP OG ÅND

Valgfag
Krop og Ånd

rer igennem historien. Med udgangspunkt

3 timer i 4 uger

bruger til at skabe optaget musik.

i nogle arkeeksempler lytter vi ind på de
forskellige optagemetoder, mikrofoner,
eq’s, compressorer og andre redskaber vi

Impro kor / SS
Musikkens historie /MB
Hvorfor opstår en musikgenre….?

Impro koret er for alle, der har lyst til at
prøve kræfter med at improvisere med
stemmen og skabe musik i nuet. Vi syn-

I faget undersøger vi musikkens historie

ger i en cirkel og undersøger forskellige

og dykker ned i den kulturhistoriske for-

måder at improvisere sammen som grup-

tælling en genre bærer med sig.

pe. Vi skal undersøge stemmens udtryk

I timerne skal vi lytte aktivt og analysere

og lyd i alle afkroge og bl.a. arbejde med

musik; Hvor kommer musikken fra? Hvad
består den af? Hvorfor er den opstået? Og
hvilken funktion har musikken haft for det
samfund og den tid den er opstået i?
For at forstå musikken skal vi ‘rejse ind i
musikken’ ved at danse, spille, og give os
hen til musikken. Samtidig skal vi tale om
det musikken er vokset ud af, og hvad den
gør ved os f.eks. kønsroller, ritualer, underholdning eller andre samfundsmæssige
forhold.

overtonesang, micro-sounds, ”kroppen
som instrument”, melodiske og rytmiske
mønstre og meditative gentagelser. Med
forskellige dogmer og øvelser skaber vi
kompositioner og lyd-landskaber, hvor der
er plads til alle - uanset sang erfaring og
niveau.

Kroppen i Musikken / LM
Hvis du kan lide eller har et ønske om
at udtrykke dig kreativt og kropsligt, er
dette fag for dig. I Krop og Ånd, skaber vi

I timerne skaber vi sammen en forståelse

kontakt til kroppen gennem bl.a. afbalan-

for musik som kulturelt, musik og krops-

cerende åndedrætsøvelser, bevægelse

ligt fænomen og får indblik i hvorledes

og lyd. Der vil være en blanding af blide,

musik har haft - og naturligvis stadig har -

yoga-lignende øvelser, samt mulighed for

meget stor og meget forskellig betydning

mere personlig og improviseret udforsk-

som et bærende element i denne menne-

ning af bevægelse. Vi bevæger os både

skelige udvikling.

med og uden musik, og fokus vil være at

Musikarrangement og produktion
igennem historien /MR

lære og opleve bevægelse indefra og ud. I

Vi skal igennem optagelser og produktio-

indre proces. Du kan forvente at opleve

ner få en solid baggrund i forskellige gen-

dette fag kommer vi til at lege med bevægelse på en måde, der sætter fokus på din
en bedre forbindelse til dig selv, din krop

og din kreativitet. Vi kommer til at finde

Vi vil kommunikere med den interne ver-

naturen i os selv!

den til formål at bevidstgøre og skabe

Alle kan deltage uanset af erfaring – både

harmoni/samklang i og mellem din krop

drenge og piger.

Bæredygtighed / NJ
Her er alternativ livsstil og praktisk økologi:
Vi beskæftiger os med bæredygtighed i
bred forstand. Her er både til Hoved og
Krop. Bæredygtighed handler ikke kun om
klima, men også om de 16 andre FN Verdensmål. Vi taler også om fx Permakultur,

og sind.
I praksis: lydbade, Toning, jam sang/bevægelse, skrive , øvelser i omkodning af
mindset, visualisering og guidede drømmerejser.
Du får metoder til selvcoaching, frigørelse
af stress, angst, personlige forhindringer
og forstærkelse af din sandhed, intention
og autentiske kreative kraft.

resource-etik, biodiversitet, bæredygtige

Mennesket i Musikken / SJ

byggerier, Simple Living, Downscaling og

Har du lyst til at lære dig selv bedre at

meget mere.

kende, gennem leg, samtale, kropslige

Vi sætter handling på ordene. Mange DRH

øvelser, musik og refleksion? Så er faget

Økohold med ånd og hånd medvirket til at
skabe liv og sjæl på vores udendørs-områder. Her er halmhus, økotoiletter, sauna,

noget for dig! Du skal træne vigtige dyder
i livet og musikken såsom : evnen til at
lytte, være i flow, improvisere, udtrykke,

brændeskur, vildmarksbad, urtehaver,

kommunikere og sige til og fra.

bålhus, shelters, jordkælder og vores nye,

Mennesket i Musikken er også fælles-

store udendørs amfiteater – også kaldet

skabs-træning - sammen skaber vi et trygt

”Verdens Navle”.

og fortroligt rum, hvor du kan prøve nye

Alt i naturbyggematerialer. Bæredygtighed

sider af dig selv af - et sted hvor du tør

udfører vi i praksis - med visionen om en

være dig selv.

grønnere verden foran os – og efter os !

Impro Comedy / CGR

Personlig Tuning / TP

Impro Comedy er teater som skabes lige

Ligesom man tuner et instrument, kan

nu og her, uden nogen forberedelse. Gen-

man også tune krop og sind helt bogstaveligt.
Det blir helt konkret kærlig tuning af i frekvensen i kroppen via lyd/lydhealing og
frekvensen i sindet via Visualiserings- og
energiarbejde for at få helhede til at spille
sammen igen.

nem lege og øvelser, vil vi opfinde korte
og sjove scener, hvor alt kan ske. I impro
Comedy handler det først og fremmest
om at lytte til sine medspillere, og at turde
gå på kompromis med sin egen forfængelighed og lade fantasien og kreativiteten
blomstre. Vil du lege med?

Foto / HJH

Spekuler og spankuler / LEF

Gå på opdagelse i fotografiet som medie

”Jeg har gået mig mine bedste tanker til.

og værens-spejl. Billeder og billedserier
giver fantastiske muligheder for at fortælle historier.
Du kommer til at arbejde med både din
mobil, store digitale kameraer, naturligt og
kunstigt lys og få forståelse for hvad der
bruges til hvad.

Og jeg kender ingen tanke så tung, at man
jo ikke kan gå fra den.”
– Søren Kierkegaard
Man tænker bedst, når man går. Under
åben himmel. Og det er i al sin simpelhed
det, vi skal: Gå sammen. Tænke sammen.
Lade fødderne og tankerne vandre. Gå

Et billede er ikke færdigt før det er kom-

ud ad døren og spørge ind til hinanden, til

met igennem det digitale mørkekammer

livet, verden, musikken, det store og det

- vi arbejder med online-programmer og

små, mens vi vandrer i det smukke og

pro-værktøjer som Lightroom mv.

maleriske Odsherred, som omgiver højskolen. Regel #1: Ingen spørgsmål er for
dumme. Regel #2: Ingen spørgsmål er for
store. Regel #3: Der er ikke andre regler

Skriv 1-3 ud for ALLE fag
1 for det du meget gerne vil have, 2 for det som vil være ok og 3 for det du meget nødigt vil have

Musikkens historie
Musikarrangement og produktion igennem historie
Impro kor
Kroppen i Musikken
Bæredygtighed
Personlig Tuning
Mennesket i Musikken
Impro Comedy
Foto
Spekuler og spankuler

Udfyld Navn og Hus/værelse:

Et musikalsk liv!

DEN RYTMISKE
HØJSKOLE

