SIGURDS DANMARKSHISTORIE
Vi inviterer dig med på en rejse i danmarkshistorien.
Sigurd Barret er rejseleder.
Tilmeld dig nu!

ANDERLEDES UGE 2020
3.- 6. februar

Sigurds Danmarkshistorie er - udover at den byder på skøn musik og gode sange en fantastisk vej til bedre at forstå den historie, som er fundamentet for hvem vi er.
Ethvert folk er gjort af de historier der fortælles. Vor tids dominerende historier er
reality shows, succeshistorier fra underholdningsbranchen og fantasyuniverser.

Vi vil gerne supplere med at videreformidle den historie, som ligger til grund for
vores kultur, både som en uundværlig del af den almene dannelse og som en
identitetsskabende ballast for kommende generationer.
Ugens hovedaktivitet er fællesorkestret, hvor vi spiller fem af numrene fra Sigurds
Danmarkshistorie i arrangementer af Jakob Høgsbroe, som er lavet særligt til os.
Stemmerne er niveaudelte, så alle elever kan være med – og der stadig er udfordringer til de dygtigste.
Ved siden af fællesorkestret er der workshops for bl.a. slagtøj, strygere, guitar,
klaver og sangere. Her vil vi spille og synge yderligere ni sange fra Sigurds
Danmarkshistorie. Det hele sættes sammen til en flot koncert, hvor Sigurd selv vil
føre os gennem historien.
Tal med din lærer om, hvor du skal være med. Tjek planen over ugen - og
din kalender - og se hvad der kan lade sig gøre.

Odsherred Musikskole

Torsdag 6. februar er vi alle samlet om at skabe afslutningskoncerten. Her er alle
velkomne som publikum. Det bliver i Odsherreds nyeste og flotteste hal, BORREN
i Højby.
Sidste år var vi 120, der spillede gamermusik. Skal vi være flere i år?
Vi glæder os til at se dig !

Mange musikalske hilsener fra
Odsherred Musikskole

Konferencier :
OBS. Husk madpakken torsdag d. 6/2
I år har vi desværre ikke mulighed for at give mad til alle, så I skal huske madpakken. Musikskolen sørger for at der er saftevand og æbler hele dagen.

PROGRAM FOR UGEN
Mandag
3. februar

Mejeriet

Centervejen 4a
4550 Asnæs

Tirsdag
4 februar

Onsdag
5. februar

Bigbandet opstod
i Amerika og har

Torsdag
6. februar

FÆLLESNUMRE HØJBY SKOLE
Her skal vi alle spille sammen - det bliver stort ! Vi har fem fællesnumre, som din
lærer øver med dig i ugerne op til Anderledes Uge.
Det er sangene ’Danmark gennem tusind år’, ’Svend, Knud og Valdemar’,
’Sukkerplantagen’, ’Alle har ret til at leve’ og ’Vi er Danmarks historie’.
Instruktør: Jakob Høgsbroe (JH)

WORKSHOP FOR STRYGERE HØJBY SKOLE

15.40-16.40
Workshop for
SYNG I SYD
(Elsebeth)

Strygerne har tre numre, med solist det ene også med kor.
Det er sangene ’Jomfru Hulda’, ’Lige om lidt, er Danmark frit’ og ’Alt det du gør i
dag’.
Instruktør: Finni M. Christensen (FMC)

Højby Skole
Lyngvej 3
4573 Højby

16.30-17.45
Workshop for
strygere
16.30-17.45
Workshop for
klaverer
16.30-17.45
Sangworkshop
fællesnumre
(UHE)

15.30-16.45
Workshop for
strygere
15.30-16.45
Workshop for
klaverer
15.30-16.45
Sangworkshop
fællesnumre
(ENL)

15.00-17.00
Workshop for
slagtøj

15.00-16.30
Workshop for
slagtøj

16.30-17.45
Workshop for
guitarer (FDK)

15.30-16.45
Workshop Bands
(MWE)

18.00-20.00
PRØVER PÅ
FÆLLESNUMRE

17.00-19.00
PRØVER PÅ
FÆLLESNUMRE

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WORKSHOP FOR SLAGTØJ HØJBY SKOLE
Slagtøjet har to numre, med solist og kor.
Det er sangene ’Sten, sten, sten’ og ’1864’.

15.30-17.30
PRØVER PÅ
FÆLLESNUMRE

Instruktør: H.C. Mogensen (HCM)

17.45-19.00
Sangworkshop
fællesnumre og Ukor (UHE)

WORKSHOP FOR KLAVERER HØJBY SKOLE
Klavererne har et nummer med solist.
Det er sangen ’Christian den Fjerdes vise’.

17.45-19.00
Workshop for
klaverer

Instruktører: Lene Søndergård (LS), Maj-Britt Stiedl (MST) og Hanne Helledie (HHE)

18.00-20.00
Workshop for
slagtøj

GUITARER HØJBY SKOLE
Guitarerne har et nummer med solist.
Det er sangen ’Guldhorn’.

17.45-19.00
Workshop for
guitarer (PTH)

Instruktør: Frans de Koe (FDK) og Poul Thunbo (PTH)

SANGWORKSHOP MED ELSEBETH / ULLA HØJBY SKOLE
Både sangsolister og kor har en stor opgave i Anderledes Uge, idet sangen er et
gennemgående, bærende element i alle numrene.

Borren

Nyvej 17
4573 Højby

PRØVER:

Instruktør: Elsebeth Nolsøe Lund (ENL) (tirsdag), Ulla Hempel (UHE) (mandag og onsdag)

15.30 Slagtøj (HC, LHH, HSY)
16.15 Strygere (FMC)
16.35 Klaverer

(LS, MST, HHE)

16.45 Guitarer (FDK, PT)
16.55 Bands (MWE)
17.10 FÆLLESNUMRE (JH, SB)

18.30 PAUSE
19-20.30 KONCERT

BANDS HØJBY SKOLE
Bandsne har to numre med solist og det ene med kor.
Det er sangene ’Det brænder i København’ og ’Plastik’.
Instruktør: Mathias Wedeken (MWE)

