Forlænget weekend med udsigt til Leonard Bernstein og NordArt i Rendsborg samt Sort Sol i marsken
i selskab med Annemarie Morris og SortSafari
16. - 20. august 2018

En pause fra hverdagen – med nye indsigter og horisonter…
Grænselandet og marsken har sin helt egen rige historie, natur og kultur at byde på. Vi har sammensat et program, som afvikles
på Løgumkloster Højskole, som ligger smukt placeret på engen ved den gamle klosterkirke, midt i den smukke natur, som
støder op til Nationalpark Vadehavet, som er en del af UNESCOS Verdensnaturarv.
Programmet byder på Sort Sol i marsken med grundig introduktion til den helt specielle natur og fuglelivet , men også på
en enestående chance til at opleve musik og kunst på NordArt i Rendsborg. Her markerer Schleswig Holstein Musik Festival
100-året for Leonard Bernsteins fødsel med to fine koncerter, som bliver fremført på selve NordArt udstillingen, en af Europas
største sommerudstillinger for moderne kunst. På højskolen introducerer vi såvel musikken som kunsten, så vi får det optimale
ud af udstilling og koncerterne. Kurset byder også på udstilling med Peter Bastian på Museet Holmen samt på alt det der hører
højskolelivet til. Kom og vær med!
Kursusleder: Annemarie Morris i samarbejde med SortSafari

Pris pr. person: dobl. 4.500,- kr. / enk. 5.000,- kr.

Torsdag den 16. august

09.45 Tur til NordArt med udstilling og to 		
		 koncerter samt middag på lokal restau		rant

11.00 Ankomst og indkvartering
12.00 Frokostbuffet
14.30 Naturvejleder og ornitolog Iver Gram,
		 SortSafari: Vilde vinger over National		 park Vadehavet
17.00 Tidlig aftensmad
18.00
		
		
		
		
21.00

Sort Sol. Oplev kæmpemæssige flokke
af stære bølge over det flade marskland
inden de går til ro i rørskoven. Turen
ledes af Iver Gram 				
HUSK gyldigt pas!
Efter hjemkomsten serverer vi ostebord

Fredag den 17. august
07.30 Morgenmad
08.45 Morgensamling i Kapitelsalen v/ Anne		 marie Morris
09.40 Højskolelærer Anja Kjølby: Introduktion
		 til årets NordArt udstilling
12.00 Frokostbuffet
14.00
		
		
		

Vi spadserer til Museet Holmen, hvor vi
ser udstillingen “Peter Bastian mennesket og kunstneren”. Vi får en rundvisning på udstillingen

17.30 Mulighed for aftensang i Klosterkirken
18.30 Middag

19.30 “Vadehav og vinger af sang” Sangaften
		 med sang fra højskolesangbogen ved
		 organist og komponist Aksel Krogslund
		Olesen.
		 Herefter aftenkaffe

Lørdag den 18. august
07.30 Morgenmad
08.45 Morgensamling i Kapitelsalen v/ Anne		 marie Morris
09.15 Annemarie Morris viser rundt og fortæl		 ler om kirken og klosterets lange his		torie
12.00 Frokostbuffet
14.30
		
		
		
		
		
		

Aksel Krogslund Olesen: “The Big Bernstein”. I 2018 ville LB være fyldt 100 år.
Det markerer Schleswig-Holstein musikfestival med fine koncerter, som afholdes på NordArt i Rendsburg. AKO
introducerer Bernstein og morgendagens to koncerter på NordArt

18.30 Middag
19.30 Aksel Krogslund Olesen fortsætter 		
		 eftermiddagens program om Leonard
		Bernstein.

Søndag den 19. august
07.30 Morgenmad
09.00 Levende ord. Morgensamling i Otte		 kanten v/ Annemarie Morris

14.00 Første koncert med Cameron Carpenter
på orgel, tenor Terry Wey, Joel von Le		 ber, harpe, samt Schleswig-Holstein
		 Festival Chor. På programmet er L.
		 Bernstein Hashkiveinu, Missa Brevis og
		 Chichester Psalms samt værker af Ives
		 og Barber
15.00 Tid til at se på udstillingen
17.00
		
		
		

Anden koncert med Sabine Meyer,
klarinet, Schleswig-Holsteins Festival
Orkester. På programmet er L. Bernsteins Symfoniske Danse fra “West Side
Story, Symfonisk Suite fra “On the Wat		 erfront” og Aaron Copland: Klarinet		koncert.
		 Efter koncerten spiser vi middag på 		
		 en lokal restaurant før hjemturen

Mandag den 20. august
07.30 Morgenmad

08.45 Morgensamling i Kapitelsalen v/ 		
		 Annemarie Morris
09.40 Annemarie Morris: La Fontaines Fabler 		 evigt aktuelle
12.00 Frokostbuffet
13.00 Gratis bus afgår fra højskolen til Røde		 kro Station. Ankomst på Station ca. kl.
		13.30

Kurset afholdes på Løgumkloster Højskole - Brorsonsvej 2 - 6240 Løgumkloster
Tilmelding skal ske direkte til Annemarie Morris på mail: annemarie@futurum.dk eller på tlf. 31 72 19 52.
Indbetaling af kursusgebyr sker til SortSafari (CVR: 33770782 )efter opkræving. Hurtig tilmelding tilrådes, da
der er et begrænset antal pladser

