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



Torsdag 8/9 kl. 19.30
Inuanima´s Siunissamut

Inuanima´s Siunissamut show, er chant 
og inuit-tromme inspireret og udadvendt

, blandet med andre live spillede 
akustiske instrumenter og elektroniske 
beats og soundscapes. Indeginous Past
meets The Present and the Future. 
Hjemmeside: inuanima.com

Lørdag 10/9 kl. 9.00 – 17.00
Folkemødet i Odsherred
Vi byder igen velkommen til en begivenhedsrig 
dag med mange debatter og spændende indslag.
Vi vedhæfter programmet.

Tirsdag 20/9 kl. 18.00
Syng, spis og snak
Pacifsme og mangfoldighed
Sangene og samtalerne vil tage udgangspunkt i pacifsme og
mangfoldighed som et modsvar til dagens Europa med krig og
mennesker på fugt. Niels er sangvært for denne aften.
Tilmelding til Mette på e-mail til m  rh@drh.dk senest d. 13.
september.

http://inuanima.com/
mailto:Den@rytmiske.dk


Tirsdag d. 27/9 kl. 19.30
Koncert med Lis Wessberg 
I efteråret 2021 udkom hendes 
debutudgivelse ”Yellow Map” på April 
Records. Udgivelsen har allerede høstet 
rigtig mange gode anmeldelser både i 
indland og udland.

Nu får vi muligheden for at høre 
musikken på højskolen.
Bandets lineup er:
Lis Wessberg - Trombone
Lennart Ginman - Bas
Steen Rasmussen - Rhodes, Moog og 
Piano
Jeppe Gram - Trommer

Tirsdag 4/10 kl. 19.30
Trio Guldagger+ - Kys det nu

Publikum griner, fælder en tåre, nikker
eftertænksomt og synger af og til med, når Trio
Guldagger + nyfortolker nye og ældre
yndlingssange af blandt andre Sebastian, TV2,
Anne Linnet, Carl Emil Petersen og Tue West. 
Med sangene følger en lille fortælling, en personlig
forbindelse til livet, døden,  kærligheden,
forældreskabet, som sætter den enkeltes tanker i
gang og giver koncerten et ekstra lag.  

Med en besætning på to guitarer, kontrabas,
percussion og fre stemmer skabes 
et velklingende og swingende lydunivers, der får
allle til at lytte og rocke med. Ved at bruge den
danske sangskat - verdens største – rammes hverdagen ind og indkredse alt det, 
vi er fælles om: kærlighed og venskab, frihed, demokrati og fællesskab, tro og 
mening, glæde, forskellighed og solidaritet….



Lørdag d. 8/10 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 MobilePay eller kontant på stedet.
Tilmelding: Tilmelding til Mette på e-mail til m  rh@drh.dk. husk at skrive antal 
voksne og børn. Tilmelding senest lørdag d. 1. oktober.

mailto:Den@rytmiske.dk


Mandag 24/10 kl. 19.30
Trioscope

En sammentømret trio som har
spillet sammen igennem snart 20
år og backet musikere som
Seamus Blake, Chris Cheek, Chris
Potter, Henrik Bolberg og
Thomas Franck mf.
Glæd dig til en uforudsigelig
aften hvor stemningen og
publikum er med til at præge
retningen på denne musikalske
rejse. Jazzen er farlig og med fokus på sammenspil, dynamik og ligeværdigt 
sammenspil mellem bandmedlemmerne kan du roligt glæde dig!! 

Line-up: Janus Templeton (tr), Kristor Brødsgaard (bas), Marko Martinovik (piano) 

Torsdag 20/10 kl. 19.30
Koncert: The Collective Abroad
The Collective Abroad er en international jazz 
septet. Bandet startede som et akademisk 
projekt i maj 2019, hvor en håndfuld af 
særlige talentfulde studerende fra syv 
Europæiske musikkonservatorier mødtes i 
Hamborg (DE) for at forberede en koncert til 
Elbjazz Festival - en af de største 

jazzfestivaler i Europa. Projektet blev til et intensivt internationalt samarbejde, da 
medlemmer fra The Collective Abroad besluttede sig for at producere og spille 
musik sammen på trods af distancer og grænser mellem dem. I dag, er The 
Collective Abroad et etableret professionelt band, som turnérer hele året rundt i 
den Nordiske Europa, Baltiske lande, Tyskland, Holland og Tjekkiet. Formålet med 
projektet er at fortælle bandets historie til elever på de danske højskoler. The 
Collective Abroad er et eksempel på hvordan vores drømme kan blive til 
virkelighed og på hvordan uddannelse kan hjælpe studerende i deres process til at
blive en professionel kunstnere. 



Tirsdag 6/12 kl. 16.30/18.00
Syng, spis og snak
Hvad har julen bragt?
Tag familie, venner og evt. børn med eller kom alene. 
Vi starter allerede kl 16.30 med Gløgg, fællessang, samvær og
små aktiviteter. Her vil du få muligheden for at møde unge
højskole elever, musikere og sangskrivere i samtale og sang. Vi
skal både synge julen ind med kendte og nye sange, og afprøve
enkelte nye fællessange fra samarbejdet med Vallekilde Højskoles
forfatterlinje. Simon er sangvært for denne aften.
Tilmelding til Mette på e-mail til m  rh@drh.dk senest d. 29.
November.

Lørdag d. 10/12 
Afslutningskoncert på Hotel Cecil i København
Efterårsholdet holder deres afslutningskoncert på spillestedet Hotel Cecil i 
København. Programmet kommer til at ligge på vores facebookside
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