Kom lyt og syng med

Internationale sangere og musikere

I dagene op til festivallen besøger højskolens sanglærer Kristian Skov sammen med højskole elever og Fatma Zidan vores nye medborgere, hvor de
giver en mindre koncert. Her informeres om sangfestivalen, og vores nye
medborgere inviteres til deltagelse i sangfestivallen uden beregning.
Vi håber, Alverdens Stemmer helt bogstavligt talt bliver stemmer fra hele
verden - alle er velkommen!

Praktisk information:
Gratis deltagelse i festivallen!
Kaffe/kage 25,Aftensmad 75 ,- Brunch 100,- (med tilmelding)
Overnatning lør-søndag 150,- (med booking)
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Alverdens Stemmer
gæster Vestjyllands Højskole

19. - 20. november 2016
Sangfestival med koncerter, workshops og alverdens
stemmer i stor fællessang med internationale sange
og sange fra “Det blå sanghæfte”
- nyt tillæg til højskolesangbogen

Tilmelding til kontor@vestjyllandshojskole.dk

www.vestjyllandshojskole.dk
for nærmere oplysninger.

Alverdens Stemmer er støttet af:
Folkeoplysningsmidler og TOKSVIG Fonden

Skraldhedevej 8 • Velling • 6950 Ringkøbing
tlf.: 9675 3777 • mail: kontor@vestjyllandshojskole.dk

Alverdens stemmer

Lyt, syng med og mød:

Fælles for alle kulturer er sangen. Uanset hvor man kommer fra har man sangen med sig, enten udøvende eller i vores erindring. Sangene er i kroppen.
Alverdens Stemmer er den folkelige stemme. Gennem sang vil vi opleve andre kulturer og invitere nye danske borgere indenfor i den danske kultur- og
sangskat. Der ligger en stor kulturel ressource i alverdens stemmer.
Festivalen er bygget op om både koncerter og workshops, hvor alle deltagere
har mulighed for at synge sammen med de deltagende kunstnere.
Derudover vil det være fællessang med internationale
sange og sange fra
“Det blå sanghæfte”, nyt tillæg til højskolesangbogen.

Program:
Lørdag 19. november
13:00 Åbning af festivalen
13:30 Fatma Zidan
14:00 Thierry Boisdon
14:30 Gaa Zaa Lung
15:00 Birgit Løkke
15:30 Ernesto Manuitt
Pause, kaffe, kage og boller
16:30 Workshops
18:00 Aftensmad – kun med tilmelding
19:30 Cafe: Workshopsange,
Stjernekoret, højskolens kor,
“Det blå sanghæfte”, kædedans
og meget mere...

Søndag 20. november
08-10:00 Brunch – kun med tilmelding
10:00 Sandra Pasini
10:45 Klezmer Duo
11:30 Gimo Mendes
12:15 Endnu ikke programsat
13:00 Suppe
14:00 Workshops
15:00 Fællessang og afslutning

Ret til programforbedringer forbeholdes!

Fatma Zidan
(Egypten) Tidl.
sanger i Cairos operakor, samarbejdet
med flere af
Egyptens største
popsangere.

Thierry Boisdon
(Frankrig) Siden
1982 har Thierry
beskæftiget sig med
flamenco, først som
guitarist, og derefter
som sanger.

Gaz Zaa Lung
(Grønland)
Trommesanger
og danser: Tidligere skuespiller på
Tuukkaq Teatret i
Fjaltring.

Birgit Løkke
(Danmark) Musiker og multikunstner, der inddrager
oprindelige kulturer
og deres måde at
bruge stemmen.

Ernesto Manuitt
(Cuba & Venezuela) Tidl. forsanger i
Giraldo Pilotos orkester Klimax – med
hvilket han været på
verdens turné.

Klezmer Duo
(Danmark)
Traditionelt jødisk
musik. Vundet
en førstepris på
Verdensmusikfestivalen.

Gimo Mendes
(Mozambique)
Grundlægger af
Eyuphuro, indspillet i
Real World Records
i samarbejde med
Peter Gabriel.

Sandra Pasini
(Italien)
Skuespiller, musiker, leder af teatret
OM, egnsteater i
Ringkøbing-Skjern
kommune.

Stjernekoret
(fra 30 lande)
fra Goldschmidts
Musikakademi er en
broget flok i alderen
10-17.

Vestjyllands
Højskole
Kreative og sangglade elever.

Og mange- mange flere...

