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du laver Yoga med den krop du har, og 
da vi har hjælpemidler og øvelserne kan 
gradueres, kan alle være med uanset 
krop og erfaring.

Bæredygtighed (1) - NJ

Her er alternativ livsstil og praktisk 
økologi:  Vi beskæftiger os med bære-
dygtighed 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, resource-etik, biodiversi-
tet, bæredygtige byggerier, Simple Living, 
Downscaling og meget mere. 

Vi sætter handling på ordene. Mange 
DRH Økohold har med ånd og hånd 
medvirket til at skabe liv og sjæl på vo-
res udendørs-områder. Her er halmhus, 
økotoiletter, sauna, brændeskur, vild-
marksbad, urtehaver, bålhus, shelters, 
jordkælder og vores nye, store udendørs 
amfiteater – også kaldet ”Verdens Nav-
le”.

Alt i naturbyggematerialer. Bæredygtig-
hed udfører vi i praksis - med visionen 
om en grønnere verden foran os – og 
efter os ! 

Kroppens musikalitet - DN

I valgfaget Kroppens Musikalitet under-
søger vi med nysgerrighed hvordan vi 
med øget kontakt og tillid til vores krop 
kan frigøre potentiale. Kroppen er en 
sanselig organisme der rummer dynamik, 
visdom, nærvær, impulser, intuition, ro, 
poesi, fornemmelse for rum og retning 
osv.

Valgfag 1
Den Levende Krop – LM

Hvis du kan lide eller har et ønske om at 
udtrykke dig kropsligt, er dette fag noget 
for dig. Her har du muligheden for at få 
skabt forbindelse til din krop og dit væv, 
gennem en blanding af blide øvelser og 
improviserede bevægelser. Vi bevæger 
os både til og uden musik, og fokus vil 
bl.a. være at udvikle evnen til at opleve 
bevægelse indefra og ud, samt udforske 
anderledes måder at bevæge sig på. 

Med henblik på et godt udgangspunkt 
for bevægelse, vil du få kendskab til 
kroppens anatomi og hensigtsmæssige 
bevægelsesmønstre. Der vil være fokus 
på din individuelle proces således du 
lærer noget om dig selv i takt med, at du 
udvikler din krops- og rumsans.

Alle kan deltage uanset af erfaring – 
både drenge og piger.

Meditativ Yoga - SJ

Faget er for alle med ønsket velvære, en 
stærkere, sundere og blødere krop, og 
med nysgerrighed på hvordan kroppen 
og psyken afspejler hinanden.

Stilen hedder TriYoga og kan bedst be-
skrives som ‘Meditation i Bevægelse’.

Det er en rolig, dybtvirkende, mindful 
yoga form, med fokus på energi og ån-
dedræts arbejde, nærværstræning og 
’Flow’.

Her er præstation og asen og masen 
erstattet af en accepterende tilgang hvor 





og blokerer for al den musik og kreativitet 
man har på hjerte og gerne vil dele.

På dette hold får du redskaber til at 
tackle alle disse tanker og følelser og 
til at turde stole på din musikalitet. Vi 
arbejder med at komme ned i kroppen 
og herigennem nå dybere ind til kernen 
af vores musikalske kerne. Vi bruger 
meditationsteknikker og simple guidede 
bevægelses-metoder til at skærpe vores 
kreativitet og evne til at tackle nervøsitet. 
Der vil løbende også være små opgaver 
af kompositorisk og improvisatorisk ka-
rakter, som vi efterfølgende deler med 
hinanden og på den måde får vi afprøvet 
sammenhængen imellem krop og instru-
ment i praksis.  

Holdet er for alle uanset erfaring og ni-
veau.

Impro Comedy - C

Impro Comedy er teater som skabes lige 
nu og her, uden nogen forberedelse. Gen-
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?

Øret som instrument  
og sanseapperat - MR

Vi skal arbejde og udforske vores ører 
som værktøj.  
Vi skal lytte til forskellige produktioner af 
musik der udfordrer vores ører og sætte 

Musikalitet, musik og lyd er derfor  
uadskilleligt fra kroppen og vi åbner op 
for vores musikalitet og kreativitet ved at 
“lytte via kroppen”.

I timerne laver vi både konkrete kropslige 
øvelser på gulv, samt øvelser inspireret 
af scenekunst, dans, fænomenologi, be-
vægelsestræning m.m. Vi arbejder med 
både blide og kraftfulde bevægelser - til 
og uden musik.

Vi laver også øvelser hvor dit musikalske 
format er konkret i spil uanset om du er 
sanger, instrumentalist, sangskriver, pro-
ducer m.m.

Naturlig bevægelse - JD

Din krop er bygget til at bevæge sig i 
naturen – literally! Den blomstrer sim-
pelthen, så snart du begynder at kravle, 
klatre, balancere og træne med vinden i 
næseborene og solen på din hud. Vi skal 
ud og dyrke naturlige og inspirerende må-
der at træne på (med inspiration fra bl.a. 
MovNat-metoden), med fokus på teknik, 
styrke og tilstedeværelse.  
Alle kan være med:  
Vi tager tingene fra bunden, og enhver 
træner ud fra egne forudsætninger. Med-
bring åbenhed og en lyst til at møde nye 
syn på krop, træning og bevægelse.

Movement & Sound - SS

Mange kender følelsen af, at kroppen kan 
stå i vejen når vi skal skrive musik eller 
står på scenen. 

Nervøsitet og tanker om hvorvidt man nu 
gør det godt nok, kører rundt i hovedet, 





begreber på de lyde vi omfanger. Med 
spektralgehør lytter vi ind på bestemte 
frekvenser og får redskaber til at bruge 
øret til at lytte og producere musik selv. 
Vi skal udfordre hvordan vi hører og fin–
tune vores instrument igennem øvelser 
og opgaver. 

Lydhealing - TP

Mærk lyden. Se lyden.

Lær at skifte frekvensen i specifikke om-
råder i kroppen fra en nedsat eller låst 
tilstand til oprindelig fri svingning.

Formål at blive fri af fysiske forhindringer 
til et friere musikalsk udtryk.

Sport og leg - HJH

Kom ud og leg!

Vi leger gamle lege hvor alle vinder. 

Vi spiller fodbold, basket, bouncer ball, 
ultimate, rundbold, goalball, eller andet 
vi bliver enige om - og med regler der gør 
det sjovt for alle!



Valgfag 2
Moderne Dannelse - HJH

Hvad skal der til for at være menneske 
nu? 
Vi diskuterer eksistentielle spørgsmål på 
baggrund af korte oplæg.
Vi vælger sammen de emner vi gerne vil 
dykke ned i. Det kunne være:
Hvad er i orden? Hvordan skal jeg leve. 
Skal jeg være lykkelig – eller et godt men-
neske (eller kan jeg opnå begge dele). 
Hvordan skal jeg agere med min digitale 
identitet, hvad kan jeg gøre for at få pri-
vatliv på nettet, og skal vi GØRE noget. 
Alle kan komme med oplæg, og vi vil 
både lave samtaler to og to, flere, mange,  
gående, stående, siddende og arbejde 
med at “holde kæft” mens en anden har 
monolog – osv.

Personligt lederskab – SJ

Kender du dine drømme og mål, og tør 
du sige dem højt ? De helt store drømme 
i livet kan du ikke regne ud - så vi skal på 
drømmerejse - og på besøg i dine dybere 
følelser og visioner for fremtiden. I faget 
vil du blive klogere på hvad der motiverer 
dig, og de dybereliggende forhindringer 
der stopper dig i livet. Du vil lære at 
vende din frygt til en ressource, og I og 
imellem timerne sætter vi handling på 
nye indsigter, og udfordrer hinanden og 
frygten for at blive afvist.

Satire - LG

I faget ”Satire” skal vi arbejde med, 
hvordan humor kan bruges til at forklare 

små og store sammenhænge, fra hofna-
rens smædesange til Rokokopostens 
brug af fake news, og senest memes på 
sociale medier.
Gennem satiren kan vi udstille hykleri, 
dumheder og uretfærdigheder, så vi kan 
grine af dem, og måske endda også grine 
lidt af os selv. Men der er en grænse for 
hvad der er sjovt, derfor skal vi un-
dersøge hvilke sociale og kulturelle betin-
gelser er er for satire i en krænkelsestid.
Vi skal også selv lave satire, om livet på 
Den Rytmiske Højskole og det der sker 
ude i den virkelige verden..

Krop og idé - JD

Kroppen er vild, spændende og smuk – 
og lige så meget en idé, som den er kød 
og blod. I dette fag møder du kropsfilo-
sofi, sansning, nervesystem, fysiologi og 
kropssyn – alt sammen sat i relation til 
musik. Undervisningen bliver spørgen-
de, legende, undrende, grinende, og vil 
foregå i et trygt rum. Teori vil gå hånd i 
hånd med praksis, når vi sammen udfor-
sker helt nye perspektiver på den krop, du 
har og den krop, du er.

Åndedrættet i Bevægelse - LM

Hvis du har et ønske om at have bedre 
jordforbindelse og være mere i Zen, er 
dette et fag for dig. Vi skaber kontakt til 
kroppen gennem bl.a. afbalancerende 
åndedrætsøvelser, bevægelse og lyd. 
Der vil være en blanding af blide øvelser 
med kroppen, samt mulighed for mere 
personlig og autentisk udforskning af 
bevægelse - fokus vil være den indre 



process i oplevelsen af åndedrættet og 
bevægelse indefra. Du vil få redskaberne 
til at skabe en bedre forbindelse til dig 
selv, din krop og din kreativitet.
Alle kan deltage uanset af erfaring – 
både drenge og piger.

Praktisk Kreativitet - MR

Med forskellige teknikker og metoder 
skal vi øves i at være kreative på kom-
mando. 
Alt imellem benspænd og dogmer, brain-
storms, til John Cleeses 5 grundtrin til at 
være kreativ skal vi igennem og træne os 
til at komme udover punktet hvor inspira-
tionen virker til at have forladt os. 

Undringsstund -  DR

Undringsstund er et valgfag der flyder 
på tværs af sprog, refleksion, kreativitet, 
krop og bevidsthedsarbejde.
Timerne vil cirkulere omkring samtale, 
refleksion, udendørs sanseøvelser, krea-
tive opgaver, inspiration fra forskellige 
verdenssyn, personlige spørgsmål, arke-
typer, bevidsthed / identitet. Alt sammen 
i relation til både det kunstneriske og 
alment menneskelige felt. Undringsstund 
kan inspirere til kreative ideer, åbne nye 
rum, afklare, besvare og stille nye spørg-
smål. Vi laver et uformelt og trygt rum 
hvor vi bruger hinanden og tredjemænd 
som spejle for flygtige emner som 
identitet, kunstneriske processer, ideen 
om at “finde sig selv”, hvad er jeg ? osv.
I er i høj grad selv med til at præge faget.

Impro kor - SS

Impro koret er for alle, der har lyst til at 

prøve kræfter med at improvisere med 
stemmen og skabe musik i nuet sam-
men med andre. Vi synger i en cirkel 
og undersøger forskellige måder at 
improvisere sammen som gruppe. Vi 
skal undersøge stemmens udtryk og 
lyd i alle afkroge og bl.a. arbejde med 
overtonesang, micro-sounds, ”kroppen 
som instrument”, melodiske og rytmiske 
mønstre, lydbade og meditative gentagel-
ser. Med forskellige dogmer og øvelser 
skaber vi kompositioner og lyd-landska-
ber, hvor der er plads til alle - uanset sang 
erfaring og niveau.
Impro koret er åbent for alle.

Musical-Auditiontræning - C

Bliv klædt på til din næste audition. Vi 
skal finde ud af hvad der kræves af en 
god auditionsang. Vi skal træne at lære 
koreografier hurtigt. Vi skal øve os i, ikke 
at slå os selv i hovedet når vi laver fejl 
(for det gør vi!). Og så skal vi lave rigtig 
mange prøve-auditions, hvor vi skal lære 
sange og tekster med kort forberedelse. 
Vi skal kort sagt øve os i at ”sælge 
varen”!

Drømmerejser - TP

Få indsigt i dit syn på dig selv og verden.
Få metoder til at skifte mental kanal. 
Hjernebølge frekvens.
Formål at blive fri af selvkritik og be-
grænsende overbevisninger til et mere 
frit kreativt flow.

Bæredygtighed (2) - NJ

Se valgfagsblok 1 for tekst





Færdigheder
Ableton Live for fortsættere – SJ

Faget er for dig der har basalt kendskab 
til Ableton eller andre musik programmer.
Vi skal arbejde med hvordan du laver dine 
egne lyde, og på den måde får dit eget 
udtryk som producer, og blandt andet 
lege med : Samplere, forskellige plugins, 
effekter, og synthesizere. Vi vil også 
runde hvordan du kan pitche, og stretch’e 
audio, automatisere diverse knapper og 
‘mappe’ forskellige funktioner over på et 
keyboard eller en Push-Pad til Live brug.

Polyrytmik i teori og praksis - MB

På faget trækker vi alt op af den polyryt-
miske skuffe. Vi skal tælle, spille, lytte 
og jamme - både med og uden instru-
menter. Her er altså tale om både teori og 
praksis, så vi kan forstå, høre og frasere 
over begreber som “2 over 3”, “3 over 4”, 
“5 over 4” osv.
I timerne arbejder vi med begreberne; 
rytmiske gruppering, metrisk modulation 
og pulsforskydning. Målet er naturligvis 
at spille sammen så det lyder og groover 
fedt!

Pop-sangskrivning - JD

Kom med ind i poppens pangfarvede 
verden! 
Her kan du finpudse dine hooks, møde 
hitsangens DNA, mærke den dér følelse 
når omkvædet går lige i maven, og måske 
høre nogle gode historier fra pop-scen-
ens maskinrum. Vi vil både lytte, 
analysere, diskutere – og selvfølgelig 

også selv skabe lækker, læskende pop-
musik!

Brugssang - DR

Brugssang er et færdighedsfag for både 
begyndere og øvede der har lyst til at ar-
bejde med at synge solistisk, eller synge 
kor i bandsammenhæng.
Uanset hvilket behov du har, handler det 
om at forholde sig til sin egen stemme på 
en kærlig måde.
Vi arbejder med at få en grundlæggen-
de forståelse for stemmen, sangteknik 
og sangerbevidsthed bla. vejrtrækning, 
støtte, grounding, klang, artikulation, 
flerstemmighed.
Vi synger sange indenfor forskellige 
musikalske genrer og harmoniske 
verdener.
I timerne indgår fysiske øvelser der smi-
diggør og afslapper kroppen.

Dramatisk sangfortolkning - C

I dette fag anses sangen som en mono–
log, hvor følelserne er blevet for store til 
at det talte ord er nok. Vi vil ikke arbejde 
med konkret sangteknik, men have alt 
forkus på at formidle det dramatiske 
budskab som sangen har. Vi ser både 
på det helt grundlæggende: hvem er jeg, 
hvem synger jeg til og hvad vil jeg opnå 
med denne sang? Men går også i dybden 
med detaljer som: hvis denne tone er så 
høj eller skal holdes så længe, hvad er så 
den dramatiske begrundelse herfor?

Sans for Dans - LM

Du skal jo alligevel bevæge dig, så hvis 
du har et ønske om at udtrykke dig 



gennem fri og kreativ dans, er dette et 
fag for dig. Her vil du få redskaber til at 
slippe bevægelserne fri, når musikken 
spiller. Du vil også få lidt kendskab til 
kroppens anatomi, hensigtsmæssige 
bevægelsesmønstre, samt muligheden 
for at afprøve dig selv og din kreativitet. 
Vi skal have pulsen op og skabt kontakt 
til vores krop og kerne. Det bliver sjovt og 
frit, til dansemusik.
Alle kan deltage uanset af erfaring – 
både drenge og piger.

Fra sang til scenekant – SS

Dette hold er for sangere og sangskri-
vere, der ønsker at blive skarpere til at 
formidle deres sang videre til publikum. 
Her er muligheden for at afprøve dine 
sange foran andre, og du får redskaber 
til at blive endnu skarpere til at fastholde 

publikums nysgerrighed/interesse og til 
at videreformidle de følelser, stemninger, 
fortællinger og nuancer, du ønsker publi-
kum skal opleve via din sang.
En lektion vil typisk bestå af: 
- Fælles opvarmning for krop og stemme
- Introduktion/repetition af teknikker 

Samtalens NU - NJ

De fortællinger vi har om os selv og vores 
liv, har også en betydning for, hvem vi er 
som personer. Måske skal fortællingen 
laves om ?  I samtalen mellem under-
viser og elev kan resten af deltagerne 
inddrages som Reflekterende Team, som 
taler sammen om deres oplevelser under 
denne proces - for at forsøge at forstå 
samtalens logik og kompleksitet.
Senere i forløbet er det hensigten at 
eleverne prøver at være ”lærer” dvs 



intervieweren.
Som deltager må du have lyst til at dele 
personlige udfordringer - i et trygt og 
tillidsfuldt rum. Undervisningen tager 
udgangspunkt i en personlig oplevet 
samtale / begivenhed, som udviklede sig 
mærkeligt. Du følte dig fx misforstået, 
eller samtalen endte på en uafklaret eller 
forvirret måde.
Samtale ml. underviser og elev er et 
redskab til at give dig en positiv, person-
lig udvikling fra et ukompliceret udgang-
spunkt. Hensigten er, at du bliver klogere 
på dig selv – og evt finder nye handle-
måder uden modstand, så du er tilstede i 
livet, - i nuet.

Teori & hørelære - MR

Der er en kvalitativ forskel på at høre og 
lytte og der er en kvalitativ forskel på at 
opleve musik og analysere musik. Hvor 
det første, at opleve musik, er målet 
for vores ’almindelige’ æstetisk brug 
af musikken er det sidste, at analysere 
musik, målet når vi skal prøve at forstå 
musikken.
Teori/hørelærer er faget hvor vi skal gen-
nemgå alle musikkens grundbegreber og 
forstå deres indbyrdes sammenhænge. 
Det er faget, hvor vi skal lytte analytisk til 
musikken og dens forskellige bestand-
dele for at kunne genkende og identifi-
cere dem og samtidigt give dem navne 
og begreber fra teorien, så vi får et fælles 
sprog, for det vi hører. Med teorien får vi 
samtidigt en logisk forståelse for det vi 
hører. Man kan sige at teori/hørelærer er 
musikkens grammatik.

Med andre ord: dette er faget hvor du 
lærer af forstå hvad du hører og dermed 
får redskaber til at udtrykke dig selv 
gennem musik.

Complete Vocal techniques /TP

Ren sangteknik til begyndere som profes-
sionelle til alle genre.
Trille har selv praktiseret og undervist i 
denne teknik siden 1990 - bla. Lukas Gra-
ham, Christopher, Kesi, Scarlet Pleasure, 
Rasmus Seebach, Alphabeat, Benjamin 
Hav m.fl.

LIVE/ART Foto  - HJH

Vi leger med det gode bandbillede, 
opstillet og LIVE, med og uden hjælpe-
lys. Hvordan kan og skal det bruges på 
SoMe? Vi arbejder derudover med det frie 
billede som giver beskueren en oplev-
else som flytter på den måde vi opfatter 
virkeligheden.
Faget er projektorienteret, og du kan i høj 
grad vælge dit eget fokus. 
Der er ingen krav om forkundskaber.

Et musikalsk liv!

DEN RYTMISKE 

HØJSKOLE


