
Sangen har vinger er en uge for alle, der har lyst til at synge og opleve 
den fælles glæde ved at synge sammen.  

Igen i år skal højskolen runge af sang, når vi i samarbejde med Folkekirkens 
Ungdomskor arrangerer korkursus. Det er de dygtige og erfarne korledere 
Anne Lise Quorning og Camilla Hyttel, der står i spidsen for både korprøver 
og undervisning i stemmetræning og tekniske øvelser, så du får mest muligt 
ud af din sangstemme.

Du behøver ikke at være trænet korsanger, når 
blot du har mod på at lære nyt, synge flerstemmigt 
og prøve kræfter med et helt nyt repertoire. 

Og så skal vi naturligvis nyde alle de andre 
aspekter af højskolelivet, når det er bedst med 
foredrag, morgensamlinger, hyggeligt samvær, 
udflugter ud i det fri og koncerter med lokale kor. 

Vi slutter også vores eget kursus af med en 
koncert for de øvrige kursister på højskolen. 
Kom og oplev den glæde, fællesskabet omkring 
sangen giver!

 

Johanne Mohr, 
kursusleder
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Kursus: Kor - Sangen har vinger



Ugeprogram - Uge 26, 26. juni - 2. juli

Lørdag 26. juni

Søndag 27. juni

Mandag 28. juni

Tirsdag 29. juni

Onsdag 30. juni

15.00-16.00: Ankomst

16.00-17.00: Indkvartering og kaffe

17.15: Rundvisning og inddeling i familie-
grupper

19.30: Velkomst

20.15: Introduktion til ugen

21.30: Tilbud om aftengåtur

9.45-12.00: Præsentation af ugens ene 
korledere, Anne Lise Quorning. Øvning til 
aftensang.

13.30-14.30: Introduktion til node- og 
partitur-læsning og fortsat øvning til 
aftensang

14.30-15.00: Kaffepause

15.00-17.15: Fortsat øvning til aftensang.

19.30-21.00: Sangaften ved højskolelærer 
Johanne Mohr. Koret medvirker med et 
par indslag.

9.45-12.00: Korundervisning ved Anne 
Lise Quorning og Camilla Hyttel

13.30-17.15:  Korprøve med ekstra fokus 
på stemmetræning.

19.30: Hyggelig bustur til Mols bjerge - 
hvor vi blandt andet skal besøge Bregnet 
Kirke. Bus ud: 19.30 Hjemme: 22.00

9.45: Foredrag: Kim Krohn, vinder af Alene 
i Vildmarken, fortæller om sine oplevelser 
i den Norske vildmark.

9.45: Foredrag: Pauline Asingh Museums-
direktør på Moesgaard Museum fortæller 
om Spor af vikingetiden på Djursland. 
Pauline Asingh er en dygtig formidler og 
fortæller, som gøre fortiden levende for 
os i sin beretning om vikingetidens dra-
beligheder her på Djursland.

13.30-17.15: Korworkshop med koret 
Akademisk kor Århus der kommer på 
besøg og øver sammen med os denne 
eftermiddag.

20.00-21.00: Koncert med Akademisk Kor 
på Rønde Højskole.

13.30-17.15: Præsentation af ugens anden 
korleder Camilla Hyttel. Korundervisning 
ved Anne Lise Quorning og Camilla Hyttel

19.30-21.00 Naturfortællinger ved tidlige-
re højskolelærer Gunnar B. Jensen



Ugeprogram fortsat   Dagligdagen

Torsdag 1. juli

Fredag 2. juli

9.00: Afrejse - 

Nøgler og navneskilte afleveres 
inden kl 9.

Skolevej 2, 8410 Rønde

Tilmelding

Hjemmeside:  
www.rondehojskole.dk under som-
merkurser

Skolens kontor: tlf. 86371955

E-mail: post@rhe.dk 

Kontoret har åbent mandag til 
torsdag fra fra 8.00 – 15.30 og 
fredag fra 8.00 – 15.00

Faste tidspunkter

07:30: Morgenmad

08:45: Morgensamling

09:45: Undervisning

12:00: Frokostbuffet og kaffe

13:30: Kaffe og undervisning

18.00: Middag

19.30: Aftenarrangement

21:00: Kaffe

9.45-12.00: Korundervisning ved Anne 
Lise Quorning og Camilla Hyttel 

13.30-16.45: Generalprøve til aftens kon-
cert.
17.30: Aperitif

17.45: Korkoncert

18.30: Festmiddag

20.00: Koncert ved korleder, sanger og 
pianist Anne Lise Quorning og korleder, 
sanger og pianist Camilla Hyttel


