
Brug en uge af din sommerferie på højskole.

- Kunst og Natur – Familiekursus

- Den Danske Sangskat – om hjertesprog,
identitet og sammenhængskraft.
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Den Internationale Højskole i Helsingør

ANNONCE FOR DEN INTERNATIONALE HØJSKOLE

Annoncen er produceret af JFM´s kommercielle afdeling i samarbejde med Den Internationale Højskole

- så er et kursus og et dejligt ophold på 
Den internationale Højskole i Helsingør i en 
uge sidst i juni lige noget for dig. Her bliver 
kursisterne ledt igennem et interessant 
program med masser af højskolesang af 
højskolens forstander Søren Launbjerg, der 
er medlem af højskolesangbogsudvalget…

Højskolesangbogen udkom i november 
sidste år i en spritny udgave - og blev øje-

blikkeligt en meget stor succes og solgte på 
rekordtid formidable 185.000 eksemplarer.
Højskolesangbogen udkom første gang i 1894 
under navnet “Sangbog udgivet af Foreningen 
for højskoler og landbrugsskoler”. I den 19. og 
nyeste udgave er Højskolesangbogen  - med 
både tradition og fornyelse for øje  - blevet et 
kæmpe hit til fællessang i mange forskellige 
anledninger.
Og nu er der mulighed for at kombinere et skønt 
ophold på Den Internationale Højskole i Hel-
singør i slutningen af juni til næste år - med en 
uges kursus, hvor højskolens forstander – Søren 
Launbjerg, medlem af højskolesangbogsudval-
get - vil lede deltagerne gennem et interessant 
program med masser af højskolesang.

Mød forfattere og komponister
Søren Launbjerg fortæller, at deltagerne vil få 
et unikt indblik i arbejdet med Højskolesang-
bogens nyeste udgave, møde tekstforfattere 
og komponister, opleve koncerter og foredrag.
Selv har han haft arbejdet med den nye udgave 
af Højskolesangbogen helt inde på livet. Han 
sidder nemlig med i Højskolesangbogsudval-
get og har været med til at afgøre, hvilke sange, 

der skulle med - og hvilke, der skulle kasseres. 
Det er spændende at høre om dette arbejde, 
der stod på i tre år, før den nye Højskolesang-
bog kunne gå i trykken. Udvalget fi k bl.a. for-
slag fra befolkningen, orienterede sig i andre 
sangbøger og spurgte fællessangere over hele 
landet til råds. Det har betydet nogle spæn-
dende nyheder, i al respekt for traditionerne.

Grundtvig og Kim Larsen
I Højskolesangbogens 19. udgave er der 601 
sange. Det er lidt fl ere end i den 18. udgave, 
der rummede 572 sange. I alt er 122 sange 
gået ud, og i stedet har 151 nye sange fundet 
plads i sangbogen. 
Klimaet er f.eks. tydeligt på dagsordenen, li-
gesom folkeskjalden Kim Larsen har fået fl ere 
sange med. N.F.S. Grundtvig er dog stadig den 
forfatter, der har fl est sange med i sangbogen, 
”Deltagerne skal deltage i workshops, hvor 
forskellige sanges egnethed som højskolesan-
ge vil analyseres og drøftes. Vi vil også kigge 
nærmere på dansk sangs rolle i musikteater-
sammenhæng”, siger Søren Launbjerg, der 
glæder sig til at se mange deltagere på kurset 
til juni. Han regner med, at de fl este deltagere 
vil befi nde sig i den modne aldersklasse.

Økologisk og vegetarisk kost
Den Internationale Højskole er beliggende 
i naturskønne omgivelser i Helsingør og er, i 
sagens natur, præget af en international at-
mosfære med kursister fra mange forskellige 
lande. Skolen har plads til over 100 elever.
Kurset om den danske sangskat holdes dog 
naturligvis på dansk og henvender sig til alle, 

der kan lide at synge, og som er interesseret i 
danske sange. Og der vil være forskellige pia-
nister til at akkompagnere, når kursisterne selv 
skal synge sangene.
De fl este bor på værelse med en medkursist, 
men der er også mulighed for at bo på enkelt-
værelse.
Højskolen serverer fortrinsvis økologisk mad 
og tilbyder både vegansk og vegetarisk kost. 
Hvis man har allergi eller lignende, fi nder køk-
kenet helt sikkert ud af det også.
Kurset fi nder sted fra 27. juni til 3. juli 2022. 
Få fl ere praktiske oplysninger, priser m.m. på 
ipc.dk.
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Holder du af den danske sang?


