
Syng af hjertens lyst
- slip din indre sanger løs 
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Synger du i kor og har du lyst til at udforske din stemme lidt mere? Måske også prøve  
den af i en ny sammenhæng? Så er dette kursus lige noget for dig. Man bliver glad af at  
synge, det er godt at trække vejret ordentligt, blodtrykket falder – ja, der er ingen ende 
på, hvor godt det er at synge.

Med sangerens kropstræning, stemmeteori og praktiske øvelser når vi hele vejen rundt  
om stemmen. I vores fælles kor synger vi forskellige genrer og flerstemmige rytmiske 
satser og slutter ugen af med optræden for højskolens andre kursister. 

I workshops  arbejder vi med forskellige emner, der alle handler om at bruge stemmen: 
Improvisation og circle-songs, masterclass med solosang, klangøvelser eller rytmisk 
træning med lyd på. Der er mange muligheder! Vi har også dagligt en blok med rytmisk 
kor sammen med  kursisterne fra “Sangerens  stemme”. Du får prøvet alle mulighederne 
af og du får  mulighed for at slippe din indre sanger løs. 

Sammen med de øvrige kurser på højskolen deltager vi i højskolelivet med morgensam-
ling, foredrag, caféaften, havtur og sidst men ikke mindst de fantastiske måltider med  
højskolens lækre økologiske mad. Du kan godt begynde at glæde dig! 

Kurset er for dig, som kan lide at synge - alle kan være med!

Vel mødt på Vestjyllands Højskole! 
Sofie Karoline, sanger og komponist 
Asger Høyer, organist og korleder 
Kristian Skov, højskolelærer og kursusleder

Kurset er samtidig med “Dans for 2“, “Sangerens stemme” og “Kraftværk”.  

Tilmelding 
www.kortekurser.dk  
eller tlf.: 9675 3777. 
Læs mere om højskolen, 
ugeprogram, undervisere 
m.m. på kortekurser.dk

Kontakt
Vestjyllands Højskole 
Skraldhedevej 8, Velling 
6950 Ringkøbing 
tlf.: 9675 3777 
kontor@vestjyllandshojskole.dk

Pris pr. person
Hjemmeboende/sovesal/telt ....... 4100,–
Dobbeltværelse ........................... 4600,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5100,–
Eneværelse ................................. 5100,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5600,–


