
 

Med visen på højskole - Med visen i centrum 

Vrå højskole 7. -13. august 2010 

I lighed med sidste år arrangerer Visens Venner i Danmark og Nordvisa i et samarbejde med Vrå Højskole, Nordjylland                   

en uges højskoleophold for alle viseinteresserede, hvor visen er i centrum.                                                                              

Også i år er det lykkedes os at få nogle gode undervisere til de 5 værksteder, der vil blive oprettet. Mange af deltagerne 

sidste år syntes at kurset var for kort, så derfor er kurset i år blevet udvidet til 6 dage. Kurset starter lørdag den 7. 

august. Her ønsker vi, at alle skal være indkvarteret senest kl. 1500. Kl. Derefter vil der blive budt på eftermiddagskaffe, 

og værkstedslederne vil fortælle om deres værksteder, og hvad deltagerne kan forvente sig i ugens løb.  Torsdag den 12. 

august bliver der en viseaften for et indbudt publikum, hvor de deltagere, der har lyst kan deltage. Kurset slutter fredag 

formiddag den 13. august.                                                                                                                                                                                   

Den 9. august vil der blive afholdt en offentlig visekoncert med Peter og Thorkild Vest i Kunstsalen i Vrå.                           

Det er også  let at komme til Vrå for nordmænd og svenskere, fordi Vrå Højskole ligger i Nordjylland ca. 35 km. fra 

Hirtshals (Færgen fra Norge) og ca. 40 km. fra Frederikshavn (Færgen fra Sverige).  

Værkstederne: 

Sangteknik og fortolkning ved Susanne Dyhr 

Komponer en melodi til egen eller andres tekst ved komponist og visesanger Alex Sundstrøm 

Skriv din egen vise ved visesanger, visedigter og komponist Peter Vesth 

Fremføring af visen ved skuespiller ved Vendsyssel Teater Jørgen Bing 

Book en tid hos pianisten ved Lise Gerd, Visens Venner i Glostrup                                                                                           

Desuden vil der hver dag fra kl. 13-14 være et foredrag ved nogle af gæstelærerne. 

Kurset vil være opdelt i moduler, hvor man to af dagene følger det samme kursus om formiddagen, og eftermiddagene 

kan man frit vælge sig ind på. 

Der er ingen krav m.h.t. nodekendskab, men Alex Sundstrøm vil meget gerne ved tilmelding vise af hensyn til opdeling af 

holdene, om man har nodekendskab eller ikke. 

Pris: inkl. kost og logi 3500,- kr. for medlemmer af Visens Venner  

  4000,- kr. for ikke medlemmer 

enkeltværelse  + kr. 500,- 

specialkost  + kr. 100,- 

Uge 32  7.8-2010-13.8-2010 

Ankomst og indkvartering Inden lørdag kl. 1500 

Afrejse  Fredag den 13.38-2010 efter morgenmad 

Det er tilladt at have hund med – dog ikke i køkken og spisesal. Rygning indendørs er ikke tilladt! 

 


