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Gospel er glæde! Glæden ved sang, glæden ved fællesskabet og glæden for
livet. Gospel er også energi, inderlighed, fordybelse og kontakt med følelser, som
hverdagen ikke så tit giver plads til. Den højt anerkendte gospelinstruktør, Lars
Jochimsen har samlet et hold af dygtige undervisere, der sørger for en uge fyldt
med sang, leg og humor. Korsangen suppleres med masser af højskoleånd;
foredrag, workshops, højskolesang, udflugt, lækker mad og godt selskab.
Kursusledere: Ditte Thomassen og Lars Jochimsen

INSTRUKTØRER
Er 38 år, gift, far til 3 drenge og bosat i
København. Arbejder som fuldtidsgospelinstruktør i hele Danmark.
Dirigerer til hverdag Vanløse Gospelkor. Arbejder med at lave workshops og
teambuildingsarrangementer for børn,
unge og voksne og som gospelinstruktør for folkekirker, firmaer og offentlige
institutioner. Er initiativtager og arrangør
af Danmarks størst gospelfestival:
“Tivoli Gospel Festival” hvor over 40 kor
hvert år deltager fra hele landet. Skrev i
2009 bogen “Gospelhåndbogen” som
Kirkefondet udgav.
RUNE HERHOLDT

LARS JOCHIMSEN

Bosat i Brabrand, gift og far til tre piger.
Cand Musicae (2008) fra Det Jyske Musikkonservatorium. Har udgivet pladerne “A single Touch”,
“People Get Ready” og “Amazone”. Dirigent og
ophavsmand til det 250 mand store kor ‘Århus
Gospel Singers’, samt initiativtager og musikalsk
leder af Aarhus Gospel Fellowship. Solist i sammenhænge som Rune Herholdt & The Gospelbrothers, Booze Brothers m.fl. og har de sidste 15 år
levet som gospelinstruktør i ind- og udland med
hovedvægten på arbejdet med gospel blandt børn
og voksne i Danmark. Kendt som en humørbombe
med noget på hjerte!

JULIE LINDELL
Julie har arbejdet som professionel
sangerinde på fuldtid i 18 år i
Danmark, England og USA. Hun er
en af Danmarks absolut dygtigste
og mest velbevandrede gospelsangerinder og med rødder i kirken
leverer hun ærlig, hudløs og levende
soul i alt hvad hun laver, hvad enten
det er som sanger, sangskriver,
dirigent eller underviser. Julie er uddannet som autoriseret sanglærer hos Cathrine Sadolin i Komplet
Sangteknik. Hun har arbejdet med et hav af danske og udenlandske artister og
medvirket på soundtracks til film, musicals, reklamer og utallige tv-shows. Julie
har startet og dirigeret mange danske gospelkor og gospel workshops og festivaler, sunget i London Community Gospel Choir og uddanner idag
profesionelle gospel dirigenter i Danmark.

MARKUS LINDELL

37 år og er en af de mest erfarne og
efterspurgte gospel-pianister i Danmark.
Han begyndte at spille klassisk klaver i en alder
af 9 år og siden 2004 har han levet af at spille
gospel. Gennem årene har han spillet med et
hav af danske og udenlandske kunstnere. Er
pt. fast pianist for True Gospel Singers, Vesterbro Gospelkor og Absolute Gospel Singers.
Markus har skrevet musik som er udgivet i
Europa, USA, Japan og Korea.
Markus er gift med Julie Lindell og sammen
har de børnene Laura og Lukas.

PROGRAM
SØNDAG D. 16 JULI
15.00 - 17.00		
Ankomst og indkvartering
15.45 + 16.45 		
Rundvisning på skolen i grupper
17.15 			
Velkomst i foredragssalen
18.00 			Aftensmad
MANDAG D. 17 JULI
07.30 - 08.00 		
Gymnastik for de morgenfriske
08.00 			Morgenmad
09.00 			Morgensamling
10.00 			Fælleskor
12.00 - 14.00 		
Frokostpause
14.00 - 16.00 		
Workshops
16.30 			
Tilbud: Stemmetræning
18.00 			Aftensmad
TIRSDAG D. 18 JULI
08.00 			Morgenmad
09.00 			Morgensamling
10.00 			Fælleskor
12.00 - 14.00 		
Frokostpause
14.00 - 16.00 		
Workshops
16.00 			
Foredrag om Det Sorte USA
18.00 			
Chicago Night med barbecue og surprise
ONSDAG D. 19 JULI
08.00 			Morgenmad
09.00 			Morgensamling
10.00 			Fælleskor
12.00 - 13.30 		
Frokostpause
13.30 			
Tur til Rusland, Tegners museum og strandtur
18.00 			Aftensmad

TORSDAG D. 20 JULI
07.30 - 08.00		
Gymnastik for de morgenfriske
08.00			Morgenmad
09.00 			Morgensamling
10.00 			Fælleskor
12.00 - 14.00 		
Frokostpause
14.00 - 16.00 		
Workshops
16.30 			
Tilbud: Stemme-repair
18.00 			Aftensmad
FREDAG D. 21 JULI
08.00 			Morgenmad
09.00 			Morgensamling
10.00 			
Fælleskor med orkester
12.00 - 14.00 		
Frokostpause
14.00 			
Generalprøve med orkester
17.00 			Koncert
19.00 			Festaften
LØRDAG D. 22 JULI
08.30 			Brunch
09.30 			
Fælles afsked
10.00			Afrejse

WORKSHOPS
// CHICAGOKOR MED LARS JOCHIMSEN
Velkommen til et gospelkor med masser af gang i. Ligesom jazzmusikken
er delt op i “Eastcoast/Westcoast” Jazz, så er gospelmusikken fra kyst til
kyst også meget forskellig. Vi “rejser” til Chicago og skal arbejde med
nogle af de største sangskrivere og gospelkor netop der fra. Derudover
arbejder vi med “Chicago sound” og de elementer i musikken som kendetegner “eastcoast” siden af gospelmusikken. Spænd sikkerhedsselen og
gør klar til “take off” til én af mine musikalske yndlingsbyer i gospelverden.
// SOLIST BEGYNDER MED RUNE HERHOLDT
Her er vi alle begyndere og sammen vil vi tage springet ud i universet som
solist. Det kræver meget mod at tage sådan et spring, og måske sidder du
nu med bankende hjerte og tænker: “har jeg virkelig valgt det”? Til dig der
har det sådan vil jeg sige - tag det helt roligt vi er alle i samme båd, og jeg
skal nok guide og lede os alle nænsomt igennem :-)
Jeg er af den overbevisning at den bedste måde at komme igang med projektet på, er ved at øve sig så meget som muligt. Derfor vil vi i mit
modul synge synge og synge. Vi skal synge sammen som gruppe, synge
for vores sidemand og solo for hele klassen (men ingen tvang).
// SOLIST ØVET MED JULIE LINDELL
Øvet solist er for dig der har lidt eller nogen erfaring som solist.
Du behøver ikke at have meget erfaring, men frem for at arbejde med de
helt grundlæggende parametre vil vi begive os videre ud i solistens univers. Du kan finpudse dine egne sange. Få tips til bedre grounding og
performance. Arbejde med improvisering og frasering. Dykke dybere ned i
fortolkningens univers. Undervejs gør vi stop ved din sangtekniske kunnen
for at bygge bro mellem ørets ønsker og din egen formåen!
Undervisningen foregår som master class. Tag eget materiale med, eller få
opgaver på stedet.

// SANGSKRIVNING MED MARKUS LINDELL
Vi arbejder med at skrive vores egne gospelsange, enten alene eller
i små grupper. Vi tager udgangspunkt i gospelmusikkens temaer og
arbejder ud fra den enkeltes niveau.
Medbring gerne instrument, computer / telefon som du arbejder godt
med. Det er vigtigt at du har noget at optage med så du kan tage ”noter” til dine ideer undervejs. Der vil være fokus på at blive færdig med
sangene – også selvom de måske ikke bliver heeelt perfekte! Alle som
har noget på hjerte kan være med!
// SMYKKEDESIGN
Til dig, der også har lyst til at bruge hænderne i denne uge, er sølv
et fantastisk materiale at arbejde i. Selv som absolut nybegynder
kan man kreere de smukkeste smykker. På denne lille intense smykkeworkshop kan du nå at få et godt kendskab til sølvsmykkefagets
grundlæggende teknikker. Du lærer at udsave, lodde, file og polere og
så får du en lille håndfuld smukke smykker med dig hjem.
// CYKELTUR I NORDSJÆLLAND
Højskolen ligger centralt i ”kongernes nordsjælland” og det er oplagt at
udforske området på cykel og både få godt med motion og kultur.
Første dag skal vi cykle i den imponerende Gribskov, med Frederiksborg Slot som det første stop på vejen. Anden dag cykler vi langs
Esrum sø til Esrum Kloster med mulige besøg i Nødebo og Fredensborg Slot. Tredje dag cykler vi til Danmarks største sø, Arresø, og hvis
benene er gode kan vi måske nå til Tisvilde Hegn.
Alle ture vil have en varighed på 2-3 timer, en distance på 25-40 km og
kan klares på en almindelig cykel, som du selv skal medbringe.
// PRAKTISK INFO
Kursusprisen varierer fra 3.500 - 5.975 kr. afhængig af indkvarteringsform. Særpris på 2200 kr. for studerende under 30 år. Læs mere om
tilmeldning, indkvarteringsmuligheder og rabetordninger på vores hjemmeside grundtvigs.dk.

Vi glæder os til at byde velkommen til en
gospeluge fuld af energi og
indlevelse!

FREDERIKSVÆRKSGADE 147, 3400 HILLERØD
GRUNDTVIGS.DK
M: INFO@GRUNDTVIGS.DK
T: 4826 8700

