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Morgensamlinger: søndag til fredag kl. 09.00-09.45 

Kor: Rytmisk og klassisk kor, samt Dans så du sveder 

 

Søndag den 10. juli 

Peter Frost, tidligere Operasanger og vores forretningsfører ved Vestjyllands Højskole tager os med ind i 

operaens verden og fortæller om Mozarts operaer. 

 

Mandag den 11. juli 

 Asger Kjær Andersen, højskolelærer fortæller om et dannelsesperspektiv set med Grundtvigs øjne. 
 

Tirsdag den 12. juli 

Helle Henningsen, er middelalder arkæolog med bred kulturhistorisk ballast. Hun har haft stort set hele sit 

arbejdsliv i den vestjyske museumsverden. For godt 30 år siden var hun med på sidelinjen, da 

Strandingsmuseet blev etableret, og frem til efteråret 2020 været afdelingsleder på museet. Det var hun 

frem til efteråret 2020, og har siden da har arbejdet freelance, bl.a. med udstillings- og formidlingsprojekter 

på Strandingsmuseet. 

Morgensamlingen er en introduktion til eftermiddagens udflugt til Strandingsmuseet. 

 

Onsdag den 13. juli 

Demokrati og frihed. Friskolelærer Kirsten Busk reflekterer over demokratisk dannelse. Er det 

sammenhængen mellem uddannelse – dannelse – og politisk dannelse, der giver muligheden for et 

demokratisk samfund? 

Hvad er udgangspunktet for vores tanker om frihed – den personlige såvel som den sociale frihed? 

 

Torsdag den 14. juli 

Cross Cuba. Danser og underviser Grisell Gonzales fortæller om sin opvækst på Cuba og at være et 

tværkulturelt menneske med to kulturer i bagagen. 

 

Fredag den 15. juli 

Kursuslederne holder en kort morgensamling, der efter afrejse. 
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Aftenarrangementer: søndag til torsdag kl. 19.30 
 

Lørdag den 11. juli 

Fælles velkomst og præsentation og mødes på de forskellige hold.  

 

Søndag den 10. juli 

Foredrag om Rav v/ ”Rav Anders”  

Anders Leth Damgaard, formand for Den Danske Ravklub, autodidakt 

ravnørd og passioneret formidler og drevet af ustoppelig 

nysgerrighed fortæller om Rav. Anders er hyppig gæst i Go´Morgen 

Danmark og samarbejder bl.a. med Statens Naturhistoriske Museum,  Anders Leth Damgaard Foto: Tina Løkke 

Tirpitz, Geocenter Møns Klint og Natural History Museum London.  

I Danmark kender alle til rav, men kun meget få kender virkelig til rav og dets afgørende rolle i forståelsen 

af livet og jordens udvikling. Rav fungerer som en portal tilbage i tiden – et vindue til fortiden. Inde i ravet 

kan vi se et øjeblik fra jordens fjerne fortid fastfrosset i 3D. I dag er jagten på nordens guld mere populær 

end nogensinde før og gennem dette foredrag, vil Anders give en levende og nuanceret indsigt i, hvorfor 

dette næsten magiske materiale er så fantastisk.  

Han afdækker ravets dybeste hemmeligheder, give tips og tricks til jagten, og foruden bare at høre om rav, 

så vil han også medbringe en masse rav. Han medbringer store og små stykker, rav i alle mulige farver og 

sjældenheder og unikums, som man ellers kun ser på museer.   

Der venter os en ganske særlig aften med Rav i den.  

 

Mandag den 11. juli 

Lied- og operakoncert med mezzosopran Sigrid Thorsen og pianist Elias Holm. Liederne er komponeret af 

Schubert, Wolf og Zemlinsky, og der vil være operaarier af Bizet og Purcell.  

Sigrid Thordsen afsluttede sin kandidat på det Kongelige Danske Musikkonservatorium  

hos Kirsten Buhl Møller og Susanna Eken i 2020. Sigrid synger et bredt 

repertoire af opera og lied, og har blandt andet optrådt på Copenhagen Opera 

Festival, Bådteatret Nyhavn og Betty Nansen Teater med sin egen forestilling 

"Neue Träume", derudover har hun sunget på scener som Tivolis Koncertsal, 

Konservatoriets koncertsal og under "Nye stemmer" på CPH Operafestival, 

samt i kirker rundt i det meste af landet.  

Senest sang hun som Alt i Martin Åkervalls "Nordisk Requiem".  Til dagligt 

synger hun i Helligåndskirkens Kantori i København. Hun har under sin studietid 

medvirket i flere masterclasses, blandt andet med Bo Skovhus, Anne Sofie von 

Otter, Richard Heatherington, Malcolm Martineau og mange flere. 
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Elias Holm (15.10.1996) har studeret på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium hos Tove Lønskov og Amalie Malling. Fra 2015 til 2020 
studerede han hos Klaus Hellwig på Universität der Künste i Berlin og modtog 
privatundervisning hos pianisten Maria João Pires i hendes hjem i Portugal. 
Elias studerer i øjeblikket på kandidatuddannelsen på DKDM hos Prof. Jens 
Elvekjær.  
 
Elias har vundet flere konkurrencer i både ind- og udland og medvirket i flere 
internationale musikfestivaler. Senest vandt han sammen med mezzosopranen 
Sophie Haagen i 2019 Copenhagen Lied-Duo Competition. Elias optræder hyppigt på den danske 
musikscene og har spillet spillet en lang række solo- og kammermusikkoncerter i de største foreninger og 
musikfestivaler i Danmark, herunder bl.a. Hindsgavl Festival, Kammermusik på Lundsgaard, 
Festival&Friends, Tivolis Sommerkoncerter, Stjernestunder i Tivoli, Aarhus Kammermusikfestival, 
Copenhagen Summer Festival, Esbjerg Chamber Music Festival og Schubertiaden i Roskilde. Elias har 
modtaget flere store legater, bl.a. Sonning Legatet, Jacob Gades Store Legat, Betty og Valdemar van Hauens 
Legat og et nyt Steinwayflygel fra Augustinus Fonden til låns under studietiden. 
 

 

Tirsdag den 12. juli - eftermiddag udflugt, derfor undervisning om aftenen 

 

Onsdag den 13. juli 

Højskoleaften ved Kirsten Busk. Vi synger sange fra Højskolesangbogen.  

 
Torsdag den 14. juli 

Kl. 16.00 Koncert i Ringkøbing Kirke 

Kl. 18.30 Festmiddag, ’Åben scene’, fortælling og sang 


