
 

  

 
 

 
Sommerstævnet på Askov Højskole 2022 

Stævnepost nr. 1 – april 2022 
   
Velkommen til årets sommerstævne 
Årets sommerstævne er næsten fyldt op, der mangler dog et par deltagere på trompet. 
Alle andre instrumentgrupper er fyldt til randen, og der er venteliste til fagot, violin, bratsch, cello og bas. 
  

Ankomst til Højskolen 
Højskolens adresse: Askov Højskole, Maltvej 1, Askov, 6600 Vejen. 
Vi står klar til at modtage stævnedeltagerne lørdag den 23. juli mellem kl. 13 og kl. 15.  
Bemærk: Der opkræves 20 kr. i depositum pr. nøgle. Medbring venligst lige penge!  
Deltagere, der ankommer efter kl. 15, kan få udleveret værelsesnøgle og informationskuvert i 
stævnekontorets åbningstid lørdag aften kl. 18.40-19.05. 
Bemærk, at der ikke er mulighed for at købe frokost ved ankomst, men der serveres kaffe/te og boller kl. 15.  
Første orkesterprøve er lørdag d. 23. juli  kl. 16.00-17.30. 
 

Direkte bus Valby St.-Askov Højskole og retur 
Lige som tidligere år har vi arrangeret en direkte bus med adgang fra Valby Station lørdag d. 23. juli kl. 10.00 
og afgang fra højskolen lørdag d. 30. juli kl. 9.30. Købte billetter refunderes kun i tilfælde af afmelding fra 
stævnet. Link til billetkøb: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/8ul5q4h2ti 
 

Orkester-/ gruppeprøver 
Lørdag d. 23. juli kl. 16.00-17.30 (ork A, B, C) samt 19.30-20.45 og 21.30-22.30 (ork E, F, G) 
Søndag/mandag kl. 9.00 – 11.35 (ork A, B, C) og kl. 15.00 – 17.35 samt kl. 19.30-20.45 (ork E, F, G) 
Tirsdag/onsdag kl. 9.00-11.35 (ork A, B, C) og kl. 15.00-17.35 (ork E, F, G) 
Torsdag/fredag kl. 9.00-11.35 (ork A, B, C) og eftermiddag i hht program (forskelligt for hvert orkester). 
Børneorkestret spiller som et formiddagsorkester og har første prøve lørdag kl. 16.00-17.30. 
 

Øvning 
Deltagerne forventes at møde forberedte til stævnet. Egen øvning kan under stævnet finde sted i 
kammermusiklokaler eller orkestersale, hvis disse er ledige (der kan ikke reserveres til egen øvning), samt på 
eget værelse. Der må øves på værelserne kl. 7-13 og kl. 15-24. I nogle værelsesbygninger må der også øves i 
middagspausen kl. 13-15. Opslag herom findes ved ankomst. Der må ikke øves på værelserne kl. 24-07. 
 

Bladspilorkestre 
Program for bladspilsorkestrene offentliggøres i stævnepost nr. 2, som fremsendes i juni. Programmet kan 
desuden findes på www.daos.dk, så snart det ligger klar.  
 

Natorkestre 
Natorkestre er betegnelsen for de orkestre, deltagerne selv organiserer sent på aftenen eller først på natten. 
I nogle natorkestre er besætningen aftalt på forhånd, til andre er der fri tilmelding. Opslag om natorkestre 
findes på gangen uden for spisesalen, og tilmeldingslister må tidligst lægges frem mandag morgen kl. 8.00, 
dog søndag morgen kl. 8 for orkestre, som skal spille søndag.  
Tilmeldingslister, der lægges frem tidligere, fjernes af stævneadministrationen. 
NB Der må ikke arrangeres natorkestre før kl. 23.00! 
 

Instrumenttræf 
Nogle instrumentgrupper har tradition for et træf tirsdag aften/nat, hvor man spiller og hygger med andre, 
som spiller samme instrument. Af hensyn til natorkestrenes mulighed for at få fuld besætning har 
bestyrelsen besluttet, at instrumenttræf tidligst må starte kl. 24.00. 
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Kammermusik, kammermusiknoder og kammermusikinstruktion 
Mange deltagere spiller kammermusik i middagspausen eller om aftenen efter orkesterprøverne.  
Et godt udvalg af kammermusikbibliotekets noder vil være til udlån under stævnet. Ønsker om bestemte 
værker kan måske opfyldes, hvis Nodeservice (mailadresse: noder@daos.dk eller telefon 61788408) får 
besked i god tid inden stævnet. 
Ønsker om kammermusikinstruktion kan under stævnet fremsættes over for instruktørerne, der uanset 
deltagernes niveau eller ambitioner er parate til at træde hjælpende til.  
Mere om kammermusik følger i stævnepost nr.2. 

  

Reservation af lokaler til natorkestre  
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. 
   

Gæster  
Gæster er velkomne, men der er meget begrænset plads til overnattende gæster. Regler for gæsteophold, 
priser samt information om tilmelding og betaling fremsendes i stævnepost nr. 2. Det er først muligt at 
melde gæster til på selve stævnet (bortset fra, hvis de er gæster allerede lørdag d. 23. juli). 
Gæsteophold kan max vare to døgn. Der er gratis adgang til alle stævnets koncerter. 
 

Underholdning ved afslutningsfesten 
Sommerstævnet slutter med festmiddag, underholdning og dans. Deltagerne opfordres til at bidrage med 
sang og musik, spøg og skæmt alt efter lyst og talent.  
 
Stævneadministrator 
Connie Wilhjelm 
mail daos@daos.dk 
Telefon 424 425 49—bedst man-tors kl. 18-19; husk at lægge besked, hvis jeg skal ringe tilbage! 


