Sangen har vinger afholdes lørdag d. 30. juni – fredag d. 6. juli 2018 på Rønde
Højskole, Højskolevej 2, 8400 Rønde.
Pris er for fuldt program inkl. forplejning, værelse med linned og håndklæder,
undervisningsmaterialer og alle udflugter. Rønde Højskole har flere
værelsestyper med forskellige priser – eksempelvis:
Kursus med overnatning i dobbeltværelse med eget bad: 4375 kr. pr. person.
Man kan også deltage i kurset og selv stå for overnatning: 2700 kr. person.

Synger du i et kor, eller bor du i et sogn, der er medlem af Folkekirkens
Ungdomskor, giver Rønde Højskole 500 kr. i rabat på deltagerprisen. For
information om medlemskab kontakt Folkekirkens Ungdomskor: tlf. 21793531/
fuk@fuk.dk.

Læs mere og tilmeld dig på: rondehojskole.dk – se under Sommerkurser.
Du er også velkommen til at kontakte Kenneth Degnbol, højskolelærer, Rønde
Højskole: tlf. 20784708/ mail: kd@rhe.dk og Sara Nørholm: tlf. 61306896/ mail:
sara.noerholm@gmail.com

Folkekirkens Ungdomskor er landsorganisationen af børne-, ungdoms-, og voksenkor i
og omkring folkekirken og er med 11.000 korsangere og korledere Danmarks største
kororganisation. Folkekirkens Ungdomskor varetager korsangernes og korledernes
interesser gennem en lang række aktiviteter og er en aktiv medspiller i folkekirkens
korarbejde og i forhold til at tilbyde mennesker i alle aldre et liv med sang og musik.
Læs mere om Folkekirkens Ungdomskor på www.fuk.dk.

Rønde Højskole 30. juni – 6. juli 2018

Sangen har vinger er et kursus for alle, der har lyst til at synge i kor og opleve
den fælles glæde ved at synge sammen. Kurset arrangeres i samarbejde med
Rønde Højskole, der ligger i smukke omgivelser tæt ved Nationalpark Mols
Bjerge. Vi glæder os til at byde velkommen til en uge på højskole med masser af
sang og musikalsk fællesskab.

Organist og korleder
Skt. Peders Kirke, Randers

Deltagerne vil ugen igennem blive undervist af de dygtige og erfarne korledere
Brian Stenger Poulsen og Anne Lise Quorning. De har sammensat et skønt
repertoire af sange, salmer og korsatser, der opføres som en god og humørfyldt
optakt til festaftenen. De står også for undervisning i stemmetræning og
sangteknik. Alle får glæde af begge korledere, og programmet vil være fleksibelt
og tilpasset deltagernes korerfaring og stemmetype, så vi udvikler os både som
kor og individuelle sangere.

Organist og korleder
Fredenskirken, Aarhus

Hver dag begynder med morgensamling og fællessang ved Rønde Højskoles
engagerede lærere, og på programmet er også inspirerende foredrag ved
forfatter Iben Krogsdal, biskop Henrik Wigh Poulsen og professor Christian
Bjørnskov. Derudover byder ugen på syng med-koncert med Beatsalmer i
Bregnet Kirke, højmesse i Sct. Peders Kirke i Randers, hvor vi er ’kirkekor for en
søndag’ og udflugt til Mols Bjerge med aftensang og kaffe på Tre Høje.
Kurset er for alle, der har lyst til at synge – både øvede korsangere og
begyndere. Deltagerne behøver ikke at kunne læse noder, men skal have mod
på at synge flerstemmigt og på at lære nyt repertoire.
Vi glæder os til at se dig på sommerens skønneste korkursus!
Kenneth Degnbol, højskolelærer
Sara Nørholm, Folkekirkens Ungdomskor

