
Program for foråret 2022
Der er fri entré for medlemmer af skolekredsen

Tirsdag 8/3 kl. 18.00
Syng, spis og snak
Syng foråret i møde.
Mennesker der synger sammen hører sammen. Vi inviterer
indenfor til en aften med højskolesang, nærvær og lækker mad. 
Niels er sangvært for denne aften.
Tilmelding: På e-mail til den@rytmiske.dk senest d. 2. marts.

Tirsdag d. 15/3 kl. 19.30
Foredrag med Sara Mouritzen 
Sara viser dokumentarflmen ”Trommeslager” som følger hende i hendes forsøg 
på at blive optaget på Musikkonservatoriet. Filmen følger hende i sin jagt på at 
indfri drømmen, mens hun fnder sig selv som musiker og ungt menneske.
Efter flmen vil Sara fortælle og svare på spørgsmål, og helt sikkert komme ind på 
den skæve kønsbalance i rytmisk musik. Sara er tidligere elev fra DRH.
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Lørdag d. 19. marts kl. 10.30 – 14.00
Syng, spis og snak for børnefamilier

Kom med hele familien til en dag med bevægelse, musik og leg,
når eleverne og personalet på Den Rytmiske Højskole inviterer
indenfor og giver et indblik i hverdagen på højskolen og i det
rytmiske liv.
Arrangementet er bedst velegnet til børn i alderen 3-10 år, men
alle er naturligvis velkomne sammen med deres forældre eller
bedsteforældre.

Program
10.30 Musik og leg i salen med højskolens elever
11.30 Lækker frokost og sjove historier i spisesalen
12.30 Fællessang fra Højskolesangbogen for børn
13.00 Snobrød, fodbold, krea-workshop og rundvisning på Højskolen

Sted: Salen på den Rytmiske Højskole, Jyderupvej 18, 4560 Vig
Pris: 50 kr. per familie. Medlemmer af skolekredsen har gratis adgang, betaling 
med Mobile Pay eller kontant på stedet.
Tilmelding: Senest d. 12. marts på e-mail til den@rytmiske.dk husk at skrive antal 
voksne og børn.

Onsdag 23/3 kl. 19.30
Koncert med Morten
Schantz Trio feat. Morten
Ankarfeldt og Janus
Templeton.
Morten Schantz har turneret i hele
verden siden sit gennembrud med
JazzKamikaze i 2005 og har høstet
stor international anerkendelse
med sine soloplader, senest sit
originale elektro/fusionsorkester, Godspeed. Der er dog noget helt særegent over 
Schantz’ akustiske trio med to af dansk jazz’ fneste musikere: Janus Templeton 
og Morten Ankarfeldt (begge er tidligere elever fra DRH). 

Disse tre musikere har i snart 15 år forfnet deres unikke sammenspil som kan 
synes telepatisk, og som har bragt dem langt ud over landets grænser. 
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Tirsdag 29/3 kl. 19.30
Livet er et remix!
Højskoleaften med højskolelærer Lars Rønne 

Med afsæt i Kirby Fergusons flm “Everything is 
a remix”, taler vi om hvordan vi mennesker 
arbejder kreativt i livets mange udfordringer. Og 

vi taler også om hvordan vores vestlige kapitalisme ikke altid går hånd i hånd med 
kreativiteten. Måske endda modarbejder den.
Livet er et remix.

Mandag 4/4 kl. 19.30
Koncert: Aza Falls
Aza Falls er fordybende, vævende lyd, et
blødt ekko imellem strenge, synthesizer og
melankoli. Aza Falls er bølger af meditativ
sirenesang, kaldende overtoner og mørke
beats, med referencer til artister som Alice
Coltrane, Björk og Massive Attack.
Aza Falls er hjertebarn af sanger og
komponist Stine Steendorph, der er født og
opvokset på Langeland og nu bosat i
København. Stine Steendorph har i mange år
været en markant spiller på den alternative
musikscene – bl.a. med sit tidligere band
JUJU ME og som forløber indenfor fri elektronisk vokal musik. I 2020 debuterede 
Steendorph med sit soloprojekt Aza Falls, og med debutpladen ’Wake’ (September
2020) viser hun sit hidtidige mest personlige og melankolske værk, hvor hun på 
fornemmeste vis forener sin kærlighed for både fri improvisation og elektronisk 
pop.
Med sig på scenen har hun de 2 eminente musikere Buster Jensen (Blaue Blume) 
og Peter Kohlmetz (the Eclectic Moniker, Tom Bjerg mf.)

Torsdag 7/4 kl. 19.30
Music Talk
Vores elever på music managementholdet arrangerer en aften med music talk om 
et eller fere tidens emner i musiklandskabet.



Torsdag 21/4 kl. 19.30
Generalforsamling i skolekredsen

Kom og hør om alt det der sker på højskolen, og der vil
samtidig være lidt forkælelse til ører og gane.

 

Søndag 5. juni kl. 14.00    
Grundlovsdag på Den Rytmiske Højskole 
Traditionen tro fejrer vi grundlovsdag, og i år har vi den glæde igen at byde på 
Jettes vidunderlige kagebord og en spændende koncert/grundlovstale med Jomi 
Massage.

Kært barn har mange
navne. Jomi Massage,
også kaldet Jomi, er
snart atter album-
aktuel. Første single
“Livet er lige begyndt”,
viser Jomi fra sin
måske til dags dato
mest åbne og
tilgængelige side af
hendes musikalske tur.
Det er smukt. Det er
pop. Og lidt jazz.Jomis
stemme står klart som
aldrig før og synger
endnu engang på
dansk, med tekster der går lige i hjertekulen.
Der er ingen kunstneriske benspænd, men i stedet et nysgerrigt legebarn, der frit 
og åbent har fundet musikken præcis hvor den tog hende hen.



Tirsdag d. 7. juni kl. 19.30
Koncert med Ulla Hempel og Vibeke Bjergaard

Kom og oplev Ulla og Vibeke synge og spille deres dejlige sange.

Lørdag d. 11. juni
Open air
Forårsholdet spiller den traditionsrige afslutningskoncert på vores 
udendørsscene. Eleverne har øvet sig i hele semesteret, så de er klar til det store 
show... Kom og nyd musikken og måske en kold fadøl.


