
NØRGAARDS HØJSKOLE  -  NRGAARD.DK

86 68 23 00

FOLKEDANS, 
SPILLEMANDSMUSIK 

OG SOMMERHØJSKOLE

27. JUNI - 3. JULI 2021 I SAMARBEJDE MED 

FOLKEDANS DANMARK OG SPILLEMANDSKREDSEN



Traditionen tro er der den første uge af skolernes sommerferie folkedans og spillemandsmusik på Nørgaards Højskole i 

samarbejde med Folkedans Danmark og Spillemandskredsen. 

Program

Søndag den 27. juni

Kl. 15.00 - 16.00 Ankomst og indkvartering.  Vi byder på kaffe/te i opholdsstuen

15.40  Afhentning af kursister, som ankommer til Bjerringbro station

16.30 - 18.00  Velkomst med præsentation af kurset, højskolesang og fortælling om Nørgaards Højskole 

18.00  Middagsbuffet i spisesalen

19.30 - 21.00  Højskoleaften med folkedans og musik  

  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

Mandag den 28. juni

06.00 - 07.30 Fri morgensvømning i Bjerringbro svømmehal 

07.15 - 08.00  Morgenbuffet i spisesalen

08.00 - 09.00  Morgensamling og morgensang ved højskolens forstander  Karen Friis

09.00 - 09.30 Fælles rytmik

  Formiddagspause med kaffe/te/vand 

10.00 - 12.00  Folkedans-/musikundervisning

12.00  Frokost i spisesalen

14.00 - 15.30 Folkedans-/musikundervisning

15.30  Eftermiddagspause med kaffe/te/vand

15.30 - 17.00 Folkedans og dansespil

18.00   Middagsbuffet i spisesalen

19.30 - 21.00 Foredrag ”Billeder, som ændrede verden” ved fotograf og højskolelærer Morten Rygaard

21.00 - 21.15 Aftensang efterfulgt af kaffe og hygge i opholdsstuen

Tirsdag den 29. juni

06.00 - 07.30 Fri morgensvømning i Bjerringbro svømmehal

07.15 - 08.00  Morgenbuffet i spisesalen 

08.00 - 09.00  Morgensamling i foredragssalen

09.00 - 09.30 Fælles rytmik

  Formiddagspause med kaffe/te/vand 

10.00 - 12.00  Folkedans-/musikundervisning

12.00  Frokost i spisesalen

14.00 - 15.30 Folkedans-/musikundervisning

15.30  Eftermiddagspause med kaffe/te/vand

15.30 - 17.00 Folkedans og dansespil

18.00   Middagsbuffet i spisesalen

19.30 - 21.00 Højskoleaften - Orkesterspil

21.00 - 21.15 Aftensang efterfulgt af kaffe og hygge i opholdsstuen

Onsdag den 30. juni

07.15 - 08.45 Morgenbuffet i spisesalen

09.00 - 10.00  Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen

10.30 - 12.00 Foredrag ”Mit liv som sangerinde og spillekvinde” ved Karoline Gro Budtz 

FOLKEDANS, SPILLEMANDSMUSIK OG SOMMERHØJSKOLE



12.00  Frokost i spisesalen

13.00 - 17.30 Busudflugt til Silkeborg Rovfugleshow og Falkemanden

18.00  Middagsbuffet i spisesalen

19.30 - 21.00 Folkedans-/musikundervisning

21.00 - 21.15 Aftensang efterfulgt af kaffe og hygge i opholdsstuen

Torsdag den 1. juli

06.00 - 07.30 Fri morgensvømning i Bjerringbro svømmehal 

07.15 - 08.00  Morgenbuffet i spisesalen

08.00 - 09.00  Morgensamling i foredragssalen

09.00 - 09.30 Fælles rytmik

  Formiddagspause med kaffe/te/vand 

10.00 - 12.00  Folkedans-/musikundervisning

12.00  Frokost i spisesalen

14.00 - 15.30 Folkedans-/musikundervisning

15.30  Eftermiddagspause med kaffe/te/vand

15.30 - 17.00 Folkedans og dansespil

18.00   Middagsbuffet i spisesalen

19.30 - 21.00 Højskoleaften - Orkesterspil

21.00 - 21.15 Aftensang efterfulgt af kaffe og hygge i opholdsstuen

Fredag den 2. juli

06.00 - 07.30 Fri morgensvømning i Bjerringbro svømmehal

07.15 - 08.00  Morgenbuffet i spisesalen 

08.00 - 09.00  Morgensamling i foredragssalen

09.00 - 09.30 Fælles rytmik

  Formiddagspause med kaffe/te/vand 

10.00 - 12.00  Folkedans-/musikundervisning

12.00  Frokost i spisesalen

14.00 - 16.00 Orkester- og danseprøver

  Eftermiddagspause med kaffe/te/vand

16.30 - 17.00 Evaluering

18.30  Afslutningsmiddag 

  Efter middagen er der afslutningsaften med spillemandskoncert og folkedans

    

Lørdag den 3. juli

08.00 - 08.45 Morgenmad i spisesalen. 

08.45- 09.15 Morgensamling

09.15  Afrejse. Tilbud om transport til tog, så man kan nå afgang kl. 9.40 fra Bjerringbro station

Velkommen til et oplevelsesrigt kursus på Nørgaards Højskole med masser af folkedans, spillemandsmusik, stemning, 

højskole, fællessang, inspiration og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen

Nørgaards Højskole                    NB. Ret til ændringer i programmet forbeholdes 

 

PROGRAM



KORT OM FOLKEDANS OG SPILLEMANDSMUSIK

Kom til sommerkursus på Nørgaards Højskole 

For gennem folkedansen er det givet, at du får venner 

for livet. Om du er ung eller lidt mere voksen, betyder 

intet, når harmonikaens lokkende toner fylder lokalet

vil du mærke, at det er umuligt at sidde stille eller være 

trist. Vær med når et par af landets bedste instruktører 

byder op til dans.

Der vil på kurserne blive arbejdet med rytmik, krop 

og bevægelse og med forskellige dansetyper, som 

folkedans byder på i almindelighed. Hvordan en dans 

bygges op, fortolkes og præsenteres vil ligeledes være 

emner, vi kommer omkring i løbet af kurset.

Gå ikke glip at denne enestående mulighed for en hel 

uge med folkedans, hvor du får nye venner – et godt 

grin og ikke mindst ”bevægelse for livet” i godt selskab 

– så derfor tilmeld dig hurtigt, inden pladserne er væk.

Folkedans for voksne

Folkedans er livsglæde, socialt samvær og god motion 

– selvfølgelig til levende spillemandsmusik.

Det har ingen betydning, om du er nybegynder, en 

smule øvet eller rutineret folkedanser, da der vil være 

niveaudelt undervisning. 

Derudover vil der være fællestimer for alle dansehold 

og med deltagerne på det sideløbende spillemands-

kursus.

Du kan tage en dansepartner med eller komme alene 

– her bliver alle budt op til dans.

Danseinstruktører for  voksne deltagere er: Jan Kirk 

Todsen og Bjarne Grue Knudsen.

Folkedans for unge

Folkedans er hverken kedeligt eller gammeldags, halm 

i træskoene eller nissehuer.

Det er fart over feltet, sjov og hygge med andre unge, 

mens I svinger jer i dansen til fed folkemusik.

Det er helt ligegyldigt om du kender til folkedans i 

forvejen eller aldrig har taget et dansetrin. Du kan 

tilmelde dig som nybegynder, let øvet eller øvet danser 

og så sørger vi for, at undervisningen er tilpasset de 

forskellige niveauer. 

Der vil også være fællestimer, hvor alle hold danser 

sammen ligesom der vil være timer sammen med 

kursisterne på det sideløbende spillemandskursus.

Du behøver ikke at have en dansemakker med – vi 

sørger for, at alle kommer på gulvet.

Er du mellem 15 og 25 år vil instruktørteamet være:

Rune Pedersen og Jesper Sand Nielsen.

Tilskud

Der kan opnås tilskud hvis man er medlem af Folke-
dans Danmark, Spillemandskredsen eller Ældre Sagen 
på kr. 300,-

For unge mellem 15-25 år ydes et 50% tilskud. Prisen 
for unge (15-25 år) er: kr. 2.485,-  

(Unge indkvarteres på værelser med ekstra opredning. 
Det er ikke muligt at reservere enkeltværelse).

Spillemandsmusik



Dansk spillemandsmusik er musik der spilles til folkelig 
dans. Musikken består af traditionelle melodier, som 
to,- tre og firtur, sekstur, men også af Polka, Vals, 
Hopsa, Menuet, Sønderhoning, mv. 

Melodierne går oftest i 2/4, 3/4 eller 6/8, og mange 
passer til en speciel dans.

At spille til dans er en levende tradition, som hele ti-
den udvikler sig og som du kan være med til at udvikle 
med din musik og din spillestil. Du vil opleve at din 
musik får et formål – at folk danser til den. 
Det er en fantastisk oplevelse.

Som spillemand og folkemusiker der spiller til dans 
har du stor indflydelse på, hvordan
danseoplevelsen bliver for de dansere der ”bruger” din
musik. Du kan få dem til at føle at de ”svæver over gul-
vet” og du kan få dem til at føle at de har ”tunge ben”.
Du kan give dem energi, du kan ”frarøve” dem energi.
Du kan skabe glæde, du kan skabe tungsind.

Ofte spiller vi spillemandsmusik på violin, harmonika, 
klarinet, fløjter, bas, guitar og klaver.

Undervisning i spillemandsmusik

På kurset arbejdes med de grundlæggende værktøjer
til at få en dansespil-stil, der får danserne til at svæve
over gulvet. 

Med indføring i begreber som puls, betoning, udtryk, 
tempo, dansetype, musiktype, tempoangivelse, 
aflæsning af dansere, mv. får du en grundlæggende 
viden, der gør det muligt at spille musik til dans med 
gnist og taw.

Vi vil også arbejde med opbygning af repertoire og
sammensætning af program til bal, legestue, fest, mv.

Undervisningen indeholder:

• Instrumental undervisning (violin, harmonika, 
klarinet & blæsere)

• Dansespil
• Workshops i udvalgte emner 
• Stort Orkester
• Unge-Spil (U-Spil)

Unge-Spil

U-Spil er sessions specielt kun for de unge på kurset. 
Her foregår mange forskellige aktiviteter, bl.a. spil i 
grupper og dansespil for nogen, der danser, fx de unge 
på Folkedans linjen. 

De unge vil deltage sammen med de voksne til Rytmik, 
Instrumentundervisning samt Stort Orkester.

Hvem underviser

På kurset leveres musikundervisningen af kompetente 
instruktører med en bred erfaring både i selv at spille 
til dans, samt i at undervise. 

Det er:

• Rasmus Nielsen, Violin & Guitar
• Bent Melvej Nielsen, Harmonika, Violin & Rytmeklaver
• Birgit Alsdam Cramer, Klarinet & Blæsere – og de unge

Hvem kan komme med?

Alle kan deltage. Det kan være en fordel at have stiftet 
bekendtskab med et instrument på forhånd, men ikke 
noget krav. 

Har du aldrig spillet før vil det på kurset være muligt at 
låne et el-klaver eller guitar, og kunne være med i de 
forskellige fag med basale og rytmiske akkorder.

Er du musiker der spiller folkemusik? Måske spiller 
du allerede til dans (nordisk dansk, traditionel dans, 
folkedans, gammeldans, ældre dans, e.lign.), eller har 
du bare lyst til at spille spillemandsmusik, så er dette 
kursus helt sikkert noget for dig.

Instrument
Oplys ved tilmelding, hvilket instrument du medbrin-
ger. Har du ikke noget instrument oplyses det.

Bemærk, at der kan være ekstra omkostninger til leje 
af låneinstrument.



Kort om Nørgaards HøjsKole

Højskoleundervisning

Hver dag begynder med morgensamling og morgensang. 

Øvrige højskolefag kan være foredrag, debat, studiekreds, 

workshop, IT,  motion, udflugt, musik og højskolesang.

Som deltager på et højskolekursus forventes det, at man 

deltager i de programfastsatte aktiviteter.

Skolens faciliteter

Nørgaards Højskole råder over mange fine faciliteter, 

som du/I frit kan benytte under jeres ophold. Altså, hvis I 

kan finde tid til det....

Blandt de mange faciliteter kan nævnes:

• stort fitnesslokale med moderne  løbebånd, crosstrainere, 

roergometer,  spinningcykler, frie vægte m.m.

• fri adgang til svømmehal med 25 mtr. bassin og 

varmtvandsbassin (ca. 340 C) i off. åbningstid (lukket uge 

29 - 30)

• hyggelige opholdsstuer med kabel-tv

• bibliotek og læsestue med diverse dagblade

• trådløst internet på hele skolen

• multitårn til  klatring, rappelling, gynge m.m. 

• pejsestue med åben pejs

• multisal til bevægelse, dans, musik og konference

• digital biograf  med 24 sæder

• kreative værksteder: maleri, keramik og metal

• foredragssal, lydstudie og filmværksted

• 3-D golfsimulator med 40 internationale golfbaner 

• aktivitetsstuer m. pool, dart, spil og bordfodbold, Bowls m.m.

• et hav af friluftsmuligheder, løb, kano & kajak, vandreture,  

MTB, bålpladser, lystfiskeri m.m.

• fri  kaffe og te døgnet rundt i to opholdsstuer

• reception - åbent dagligt mellem 12.00 - 14.00 

Skolens økologiske køkken

Nørgaards Højskole køkken har Det Økologiske 

Spisemærke . At spise på Nørgaards skal nydes og 

huskes i lang tid fremover. Måltiderne skal være med 

til at give jer fornyet energi, således at I kan følge med 

i højskoleaktiviteterne hele dagen på fuldt blus.

Vores kostpolitik er at lave tingene fra bunden med gode 

råvarer og årstidens udbud. Vi laver både traditionel og 

moderne sund dansk kost, men holder også meget af 

at anvende råvarerne på nye måder, gerne inspireret af 

spændende retter fra hele verden. 

De tre hovedmåltider serveres som buffet, så man kan selv 

sammensætte sit måltid. I løbet af ugen har vi både en 

aften med fisk og vegetar.  Desuden er der mulighed for 

vælge vegetarret til aftenbuffet.  

Spisetider i spisesalen*

Morgen  kl. 07.15 - 08.00

Frokost  kl. 12.00 - 13.00

Aften  kl. 18.00 - 19.00

* spisetider og menu varierer afhængigt af årstid og kursus

  lørdag morgen serveres morgenmad først fra kl. 8.00

Formiddag, eftermiddag og aften serveres kaffe, te og 

vand med brød/frugt i spisesalen/pejsestuen/opholdstue, 

såfremt man befinder sig på højskolen. 

Køkkenpersonalet værdsætter kontakten til husets 

gæster. Står I og mangler noget, har spørgsmål, 

forslag, ros eller ris skal I bare tag fat i os. Vi ønsker 

hele tiden at forbedre os og give det bedste til husets 

gæster, kursister og elever. 



Tilmelding

Tilmelding til kurserne på Nørgaards Højskole kan ske 

online via vores hjemmeside: www.nrgaard.dk eller 

ved at kontakte os telefonisk på 86 68 23 00. 

Da vi tit har ventelister til vores kurser, og da mange 

til tider finder lidt sent ud af, at de gerne vil på 

højskole, har vi følgende betingelser ved tilmelding og 

tilbagebetaling ved framelding

• Ved tilmelding betales et depositum på 

1200 kr. eller det fulde kursusbeløb.

• Ved framelding op til 4 uger før 

kursusstart tilbagebetales kursusgebyr 

minus depositum.

• Ved framelding senere end 4 uger før 

kursusstart betales intet tilbage.

Depositum skal være indbetalt inden 10 dage efter 

tilmelding. Husk at du/I skal oplyse skolen indenfor 3 

dage efter tilmelding, hvis du/I ikke ønsker eller er i 

stand til at komme til det reserverede kursus.

Afbestilling

Det kan desværre ske, at du/I bliver nødt til at 

afbestille  opholdet hos os. Derfor anbefaler vi, at du/I 

sikrer dig/jer ved at tegne en afbestillingsforsikring 

hos eget forsikringsselskab eller via Europæiske 

Rejseforsikring.

Ekspeditionsgebyr

Ved tilmelding skal der vælges, om du/I ønsker at 

modtage kursusmateriale, faktura, program og 

deltagerliste elektronisk eller med posten. Ønsker 

man at modtage materialet elektronisk, skal man 

huske at meddele det og oplyse sin e-mail adresse 

ved tilmelding.Såfremt man ønsker at modtage 

førnævnte materiale fysisk med posten tillægges et 

ekspeditionsgebyr på 60 kr.

Indkvartering

Indkvarteringen på Nørgaards Højskole er helt i top, 

og der er 210 sengepladser at vælge imellem, fordelt 

på fire værelsestyper.  I kursusgebyret er inkluderet 

sengelinned og 2 håndklæder per deltager.

Værelsestillæg

Type Beskrivelse Pris

1

Indkvartering på dobbeltværelse, 
hvor der deles 1 bad og 1 toilet 
med et andet værelse

0

2 Enkeltværelse, hvor der deles 1 bad 
og 1 toilet med et andet værelse 400

3 Dobbeltværelse m.eget bad/toilet 
(gebyr deles af 2 pers.) 400

4
Enkeltværelse m.eget bad/toilet

600

Alle værelser indeholder seng, skrivebord, stol, bogreol, 
garderobeskab og trådløs internet.

VELKOMMEN

Nørgaards Højskole

PraKtisK iNformatioN

Følg Nørgaards Højskole på de sociale medier:
 

 Facebook

 instagram.com/nrgaards



Titel Tidspunkt Uge Pris

Folkedans, spillemandsmusik 

og sommerhøjskole
27.06 - 03.07 26 4.975

Alle kursuspriser er inkl. moms, kost, logi, udflugter, internet, undervisningsmateriale, entre og undervisning.  Pungen kan med 

andre ord blive i lommen under hele opholdet – hvis altså ikke der skal købes postkort eller drikkes et glas vin til maden. 

Der tages forbehold for trykfejl og udefrakommende prisstigninger og tillæg, som Nørgaards Højskole ikke har indflydelse på.

Spørgsmål og tilmelding kan ske ved at 

rette henvendelse til skolens sekretariat  

på telefonnummer 86682300 eller online 

på vores hjemmeside: nrgaard.dk 

eller din tilmelding kan sendes til vores 

adresse: 

Nørgaards Højskole 

Vestre Ringvej 9

8850 Bjerringbro


