
Program for foråret 2023
Der er fri entré for medlemmer af skolekredsen

Her er en oversigt over de planlagte højskoleaftener med fri adgang. For eleverne 
vil der være fere arrangementer, som fx teaterture.

Torsdag 2/2 kl. 19.30
Gunni Torp, sangskriver
Hun skriver sange om livet og
naturen - altid ærligt men ofte også
med en tekstlig spidsfndighed, der
giver en åbning - et lille glimt i øjet,
akustisk og jordnært
Det bliver en blanding af musik og
samtale. Og musikalske samtaler.

Mandag 6/2 kl. 19.30
Welcome to Graceland
Paul Simon tog i 1985 til Sydafrika under det racistisk apartheidstyre, for at indspille sange til 
pladen Graceland. Det var en kontroversiel beslutning i sin samtid, og rejser også i dag en række
relevante sprøgsmål: Var det en blåstempling af apartheidstyret? Stjal han de sydafrikanske 
musikeres musik? Var det kulturel appropriation? 
På trods af de politiske spændinger der omgiver pladen blev den en verdensomspændende 
succes, og Paul Simon skabte med de sydafrikanske musikere en hidtil uhørt lyd. Graceland fk 
en Grammy for "Album of the year", og er bredt anerkendt som en af verdens mest skelsættende
popudgivelser. 
Til vores koncertforedrag spiller vi live udvalgte numre fra Graceland, og bruger dem til at 
fortælle om pladens musikalske træk, dens plads i Paul Simons karriere og storpolitiske 
implikationer. Den politiske debat rejser et spændende sprøgsmål; kan kunst (æstetik) være 
frigjort fra moral (etik). Hvilket med Me-Too bølgen igen er et højaktuelt spørgsmål. 



Tirsdag 7/3 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. Aftenen vil tage udgangspunkt i Benny
Andersens tekstunivers.
Niels er sangvært for denne aften.
Tilmelding: På e-mail til den@rytmiske.dk senest d. 1. marts.

Tirsdag d. 11/4 kl. 19.30
RioJAZZ4 feat. Edu Neves (DK/BR) 
Brasiliansk Jazz/ Bossa Nova i verdensklasse 

Christina von Bülow (Sax/Fløjte) 
Edu Neves (Fløjte/Sax) 
Caio Marcio Santos (Gui) 
Morten Ankarfeldt (b) 
Cassius Theperson (dr) 

Hop i jazz-sandalerne og dans en
tur med rundt i hjertet af
eksotiske Rio de Janeiro. 
Jazzbassist, Morten Ankarfeldt
og den brasilianske guitar virtuos Caio Marcio Santos har igennem 10 år haft et 
stærk og enestående samarbejde over Atlanten.  
Sammen med den danske lyriske saxofonist Christina von Bülow og den 
sprudlende nordbrasilianske trommeslager Cassius Theperson har RioJAZZ4 de 
seneste år opnået en nærmest magisk forbindelse gennem en lang række 
koncerter, hvor kvartetten har udfordret hinandens musikalitet i såvel Danmark 
som Brasilien.  
RioJAZZ4 har på denne jubilæumsturne inviteret en af Brasiliens største 
saxofonister/føjtenister, Edu Neves, med sig. Edu Neves er udover en delikat og 
fnurlig solist også komponist og arrangør. Han har spillet med stort set alle de 
største brasilianske artister, bla Elza Soares, Hermeto Pascoal, Gilberto Gil og 
Milton Nascimento. 

På seneste (og 4.) udgivelsen, “Cadência Verde e Amarela" der feature Edu Neves, 
intensiveres oplevelsen af to verdener, der smelter sammen til en. 
Med musikalsk overskud og et legende sammenspil spiller de originale 
kompositioner og rafnerede fortolkninger af musik fra den sanselige brasilianske
sangbog. Et mix af nyt og gammelt på et fundament af Bossanova og samba 
krydret med Jazz. Forvent en smuk og energisk koncert, hvor de 5 musikere spiller
direkte til hjertet og med en energi der kan være svær at sidde stille til.
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Torsdag 20/4 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.

 

Lørdag d. 29. april 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. 20. april på e-mail til den@rytmiske.dk husk at skrive antal 
voksne og børn.
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Lørdag d. 3. juni
Open air fra kl. 13.00
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.

Søndag 11. juni kl. 9.00    
Folkemødet i Odsherred på Den Rytmiske Højskole 
Vi byder igen velkommen til en begivenhedsrig dag med mange debatter og 
spændende indslag. Folkemødet er fyttet til juni, for at højskolen kan medvirke i 
fere aktiviteter og debatter..


