
 

  

 
 
 

Sommerstævnet på Askov Højskole 2019 

Stævnepost nr. 2 – juni 2019 
 

Stævneadministrator i juli og på sommerstævnet 
Connie Wilhjelm er på rejse med familien, og derfor vikarierer Anita Blæsbjerg som stævneadministrator fra 1. juli 
og under sommerstævnet. 
Mail og telefonnummer er som sædvenligt: mail daos@daos.dk, telefon 424 425 49—bedst man-tors kl . 18-19. 
Vær venligst omhyggelig med at bruge den korrekte mailadresse: daos@daos.dk 
Mails, som bliver sendt direkte til Connie bliver ikke læst!  

 
Ankomst til Højskolen 
Adresse og ankomst-info: Se stævnepost nr.1. Sengelinned og håndklæder indgår i betalingen. Husk dog eget 
håndklæde, hvis du ønsker at tage imod tilbuddet om massage! 
 

Bus fra Vejen Station til højskolen og retur 
Der er arrangeret buskørsel/baggage transport fra Vejen til højskolen lørdag d. 27. juli, så det passer med IC 51841 
afg Kbh 10.03 og ankomst Vejen 13.23. På afrejsedagen kører bus fra højskolen til Vejen kl. 9.15, så det passer med 
IC 828 afg Vejen 9.50. Prisen er 25 kr. hver vej, som betales kontant til buschaufføren. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
 

Direkte bus Valby-højskolen og retur 
Der er endnu ledige pladser på den direkte bus med adgang fra Valby Station lørdag d. 27. juli kl. 10.00 og afgang fra 
højskolen lørdag d. 3. august kl. 9.30. Der er også plads til din cello eller kontrabas i bussen (sammen med dig!). 
Købte billetter refunderes kun i tilfælde af afmelding fra stævnet. 
Link til billetkøb https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?back=1&seccode=4y29a2klkk 

 
Orkester-/gruppeprøver  
Se stævnepost nr. 1 
 

Øvning 
Deltagerne forventes at møde forberedt til stævnet. Læs mere om øvning på stævnet i stævnepost nr. 1. 
 

Introduktionsmøde for nye deltagere 
Der afholdes introduktionsmøde for nye deltagere på sommerstævnet lørdag d. 27. juli kl. 22.45 i avislæsesalen. 

  
HUSK nodestativ, noder og gulvbeskytter samt evt. pude og nodelampe 
Alle bedes medbringe nodestativ, tydeligt mærket med navn, samt tilsendte orkesternoder og egne 
kammermusiknoder. Desuden en blyant til notater under prøverne. 
Cellister skal endvidere huske gulvbeskytter.  
Det kan være hensigtsmæssigt at medbringe pude til stolene og nodelampe, hvis man har behov for ekstra lys. (Husk 
forlængerledning). Der vil blive udlagt tilslutningskontakter i Festsalen. 
 

Kammermusik og kammermusikbar 
Mange deltagere spiller kammermusik i middagspausen eller om aftenen efter orkesterprøverne. 
Kammermusikbaren holder åbent søndag og mandag kl. 12.30 - 13.00 i Nodearkivet, Lille Triangel. Et par 
styrelsesmedlemmer er til stede og kan hjælpe kammermusiksøgende med at finde medspillere. Alle, der ønsker at 
spille kammermusik og som ikke i forvejen har fundet medspillere, er velkomne. 
 

Kammermusik, noder og instruktion  
Se stævnepost nr.1 

mailto:daos@daos.dk
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?back=1&seccode=4y29a2klkk
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Natorkestre 
Se stævnepost nr.1 

 
Reservation af lokaler til natorkestre og kammermusik 
Reservationer af de store lokaler: Gymnastiksalen, Festsalen og Foredragssalen til natorkestre og større ensembler 
kan ske før stævnet til Knud Ebbesen på telefon 40 34 35 31 eller email kee@egebakken.dk. 
Lister over øvrige kammermusiklokaler hænges op hver dag kl. 21 til reservation to dage frem. Listen for mandag 
hænges altså op lørdag aften og så fremdeles. De store lokaler kan, hvis de er ledige, ligeledes reserveres til 
kammermusik, men først når lokalelisterne er slået op. 
Husk at slette lokalereservationen, hvis en kammermusikaftale aflyses.  
  

Bladspilorkestre 
Orkestrene holder en prøve á 1-1½ times varighed. Tilmelding sker på lister, som fremlægges samme dags morgen kl. 
8.00. Der benyttes noder fra DAOS’ arkiv, hvorfra noderne kan lånes under stævnet. Se www.daos.dk for deltaljer om 
besætning. Med forbehold: 

Søndag kl. 21.30 Festsalen 
Aaron Copland: Rodeo. Four dance episodes. Dirigent Kaisa Roose 
Mandag kl. 21.30 Festsalen  
C.F.E. Hornemann: Gurre suite. Dirigent Sebastian Krahnert  
Tirsdag kl. 19.00 Festsalen 
Bladspil for børn og deres voksne. Dirigent: 

Tirsdag kl. 21.30 Festsalen 
Bladspil for messing og masser af slagtøj. Dirigent: Niels Jørn Jessen 

Tirsdag kl. 21.30 Foredragssalen 
Bladspil for strygere. Elgar + Delius . Dirigent Marianne Granvig 
Onsdag kl. 21.30 Festsalen 
M. Mussorgsky: En nat på Bloksbjerg + A. Dvorak: Carneval ouverture. Dirigent Jules van Hessen 
 
Desuden særlige orkestre, spiller til underholdningen fredag aften: 

Torsdag kl. 22.30-24ish Foredragssalen 
Palmehaveorkester. Dirigent: Anne Marie Kjærulff 

Torsdag kl. 22.30-24ish Gymnastiksalen 
Bigband: Dirigent: Niels Jørn Jessen 
  

Buemager – værksted og salg 
Buemager Jon Hess deltager på sommerstævnet i år og tilbyder udskiftning af buehår, bevikling og tommellæder, 
såvel som rådgivning angående større reparationer. Jon Hess medbringer desuden nybyggede buer fra sit værksted 
til violin bratsch og cello, som man kan prøve, og som vil være til salg. 
Jon Hess har lige vundet specialprisen "coup de cœur" ved buemager konkurrencen Viola's 2019. 
 

Noder og musikalsk merchandise 
Mandag d. 29. juli stiller Søren Storm sin butik op i avislæsestuen fra kl. ca. 11.30. Her kan man købe noder, strenge, 
harpiks, blyanter, nodestativer, lamper og alt hvad hjertet begærer af musikalsk merchandise. 
 

Afspænding og udstrækning  
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag formiddag er der fælles afspænding og udstrækning for alle interesserede på 
plænen kl. 10.10-10.20 under ledelse af fysioterapeuterne Ivan og Lisa Lund. Det er hårdt for musklerne at spille hele 
dagen og den halve nat, så det kan anbefales at deltage! 
 

Massage i pauserne – husk et ekstra håndklæde! 
Igen i år deltager fysioterapeuterne Ivan Lund og hans datter Lisa Lund på stævnet fra søndag. De giver massage i 
middagspausen og efter aftenkaffen samt efter aftale. Booking og betaling finder sted på stævnet. Kontant betaling 
foretrækkes af administrationsgrunde, og prisen er 100 kr. pr. behandling. Massagerum er placeret i stueetagen i 
Lindegården. Medbring eget håndklæde, højskolens håndklæder må ikke anvendes. 

http://www.daos.dk/
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Foredrag ”Rutinen trækker læsset” 
Tirsdag aften kan fingrene holde en pause, mens hovedet går til foredraget med Simon Høffding, som er ansat ved 
universitetet i Oslo. Det er i foredragssalen kl. 19.00. 
  

Gæster – tilmelding og betaling på kontoret i åbningstiden 
Gæster er velkomne, men der er begrænset plads til overnattende gæster.  
Et gæsteophold kan max vare to døgn. Bestilling af overnatning (samt betaling) skal ske under stævnet, gæster den 
første lørdag skal dog tilmeldes og betale før stævnet. Tilmelding af og betaling for gæster til torsdag og fredag skal 
ske på stævnekontoret senest onsdag i åbningstiden. Tilmelding og betaling for gæster til andre dage skal ske senest 
dagen før. Al gæstebetaling er kontant (lige penge) eller MOBILE PAY  
Gæstepriser:  
Overnatning+morgenmad: 200 kr. / børn under 12 år 100 kr. 
Frokost ell middag: 125 kr. / børn under 12 år 65 kr. 
Aftenkaffe: 40 kr./ børn under 12 år 20 kr. 
Festmiddag fredag incl. kaffe og natmad: 220 kr. / børn under 12 år 110 kr. 
DAOS giver aftenkaffe torsdag aften til alle gæster. 
Der er gratis adgang til alle stævnets koncerter. 
 


