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Sommerstævnet på Askov Højskole 2022 

Stævnepost nr. 2 – juni 2022 
 

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! 
 

Nøgledepositum 
Det koster 20 kr. i depositum at få en nøgle til værelse udleveret. Depositum betales pr. nøgle, ikke pr. værelse. 
Betales kontant eller med MobilePay på stedet. 
 

Bus fra Vejen Station til højskolen og retur 
DSB har indført plustur mellem Vejen Station og højskolen. Det betyder, at alle kan booke en bustur direkte mellem 
station og højskole, så det passer med egen togankomst/afgang. Booking sker via rejseplanen.dk og skal ske højst 14 
dage og mindst 2 timer før den ønskede tur. Bustur kan dog kun bookes, hvis der ikke kører en almindelig bus på 
samme tidspunkt.  
 

Direkte bus Valby-højskolen og retur 
Der er endnu ledige pladser på den 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. 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/sw2/sales/lpanu302pu 

 
Orkester-/gruppeprøver  
Se stævnepost nr. 1. 
 

Dirigentskifte på Brahmsorkestret 
René Bjerregaard er desværre blevet forhindret i at deltage på årets sommerstævne. I stedet dirigerer Jørgen 
Fuglebæk Brahms’ 3. symfoni. 

 
Stævnet mangler trompet/cornet og basun/tuba 
Pr. 6. juni står der 278 deltagere, instruktører og dirigenter på deltagerlisten, heraf fem trompeter og seks low brass. 
Det er ikke helt nok! Vi skal brug mindst to trompeter (den ene med cornet) og mindst en basun/tuba (gerne to) for 
at få puslespillet til at gå op. Tilmelding via hjemmesiden hellere i går end i dag, og eventuelle spørgsmål til 
daos@daos.dk. Husk at bringe efterlysningen videre til dit orkester og dine spillevenner! 
NB Alle messingblæsere dækker 3-4 orkestre, så rutine i orkesterspil er nødvendigt. 

 
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. 23. juli kl. 22.45 i avisstuen ved 
hovedindgangen. 
 

Informationer undervejs 
Husk at tjekke info-skærmene på gangen, hver gang du går forbi. Nogle informationer gives desuden i forbindelse 
med orkesterprøverne. 

  
HUSK nodestativ, noder og gulvbeskytter samt evt. pude og nodelampe 
Alle bedes medbringe nodestativ, tydeligt mærket med navn, samt tilsendte orkesternoder og egne 
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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, Avislæsestuen. Et par 
bestyrelsesmedlemmer 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 
 

Ny kammermusik platform: tutti.daos.dk 
DAOS har i samarbejde med IT-virksomheden Kvalifik lavet en hjemmeside, hvor man kan finde folk at spille klassisk 
musik med. På tutti.daos.dk kan man både oprette opslag, hvis man søger folk at spille med (kammermusik, 
natorkestre, ect.) og finde opslag fra andre deltagere, som søger musikere. I første omgang giver vi alle jer Askov-
deltagere særlig besked om siden (“pre-release”), så I allerede nu kan bruge den forud for årets stævne. Bemærk, at 
siden pt er lidt “tom”, men den virker! Til august vil vi så for alvor brede den ud til hele Danmark. Det har været et 
stort arbejde at lave Tutti, så vi håber, at I vil tage godt imod den. Vi ses på Tutti! " 
Sig selvfølgelig til, hvis du mener, at det ikke rammer skiven. 
Kontaktperson er Tine Kruse Scharling: tine@kruse-scharling.dk 

 
Natorkestre 
Se stævnepost nr.1. Ændring i tilmeldingsprocedure: Tilmeldingslister til alle natorkestre må lægges frem mandag kl. 
8.00. Til orkestre, som spiller søndag, dog søndag kl. 8.00. 

 
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 søndag morgen kl. 8.00 
for alle bladspilsorkestre. Der benyttes noder fra DAOS’ arkiv, hvorfra noderne kan lånes under stævnet. For detaljer 
om besætning se https://daos.dk/program/bladspilsorkestre-2022 

Søndag kl. 21.30 Festsalen 
Sibelius: Karelia Suite. Dirigent Christian Øland 
Mandag kl. 21.30 Festsalen  
Berlioz: Benvenuto Cellini, ouverture. Dirigent: Per-Otto Johansson 
Tirsdag kl. 19.00 Festsalen 
Bladspil for børn og deres voksne.  

Tirsdag kl. 21.30 Festsalen 
Bladspil for messing og slagtøj.  

Tirsdag kl. 21.30 Foredragssalen 
Bladspil for strygere. Suk: Strygerserenade. Dirigent Marianne Granvig 
Onsdag kl. 21.30 Festsalen 
Britten: Matinées Musicales op. 9 (efter Rossini). Dirigent Russell Harris 
 

Stævnekoncerter 
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Der er gratis adgang til alle stævnekoncerter. Salen åbnes 10-15 min før. Pladser efter først-til-mølle. 
Onsdag kl. 19.30 Kammermusikkoncert med instruktører i Festsalen 
Torsdag kl. 17:00 Berlioz–orkestret i Festsalen 
Torsdag kl. 19.30 Wagner-orkestret i Festsalen 
Torsdag kl. 21.15 Brahms-orkestret i Festsalen  
Fredag kl. 13.00 Børneorkestret i Festsalen 
Fredag kl. 14.45 Bruckner-orkestret i Festsalen 
Fredag kl. 16.45 Debussy-orkestret i Festsalen 
Fredag kl. 17.45 Shostakovich-orkestret i Festsalen  
 

Dresscode stævnekoncerter 
Der er ingen formel dresscode, men mange vælger at tage lidt pænt tøj på, når de skal spille koncert. Få spiller i sort 
og færre i jakkesæt. 
 

Foredrag tirsdag kl. 19.00 Foredrag med Line Fredens - foredragssalen 
”Den musikalske læreproces – hvordan føles det, når det hele spiller?” 

Hvad det vil sige ”at kunne”, eller at have lært det man ønsker at opnå, når det handler om at spille musik? Hvordan 
opleves det når man kan? Hvad kendetegner de koncerter klassiske musikere husker som dem hvor tingene virkelig 
lykkes, og hvordan når man derhen?  

Line Fredens har som violinist i Jalina Trio vundet flere internationale priser, samt P2 prisen for trioens Brahms og 
Mendelssohn fortolkning. Hun er stemmeleder for 2 violin i Malmø Symfoniorkester, og er ved at afslutte en Ph.d. 
rettet mod klassiske musikeres kunstneriske læreprocesser. Hun underviser i Performance Psykologi og Musik 
Pædagogik, samt Entreprenørskab ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Herudover har Line Fredens som 

coach for musikere en omfattende praksis, og er gennem sit bestyrelsesarbejde i Jacob Gades Legat aktiv med 
udvikling af Legatets store talentsatsning.   

 
Yoga 
Der bliver arrangeret yoga på græsplænen hver dag kl. 17.40. 
 

Les Lanciers – instruktør søges 
Nogle deltagere har efterlyst et kursus i at danse lancier – et fast indslag i festprogrammet fredag aften. 
Hvis du kan påtage dig at stå for instruktionen, bedes du kontakte formand Dina Gelfer-Jørgensen på 
formand@daos.dk for nærmere aftale. Tak for hjælpen! 
 

Massage i pauserne – husk et ekstra håndklæde!  
Igen i år deltager fysioterapeuter/sportsmassører Ivan Lund, hans datter Lisa Lund og hans søn David 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 110 kr. pr. behandling. 
Massagerum er placeret i stueetagen i Lindegården. Medbring eget håndklæde, højskolens håndklæder må ikke 
anvendes. 
 

Gæster på stævnet 
Stævnedeltagerne kan invitere gæster til spisning, overnatning og koncerter på stævnet. Alle gæster skal tilmeldes i 
forvejen på stævnekontoret i åbningstiden senest dagen før kl. 13.00. Gæster til festmiddag og afslutningsfest fredag 
aften dog senest onsdag kl. 13.00. Det er ikke muligt at tilmelde gæster, før stævnet begynder, bortset fra gæster på 
ankomstdagen. 
Da der er meget få ledige værelser til rådighed, skal overnattende gæster som udgangspunkt kunne bo på deltagers 
værelse. Overnatningspris gælder også på egen luftmadras, i samme seng og lignende! 
Gæster kan maximalt være på stævnet i 48 timer. 
Gæstepriser betales kontant eller med MobilePay af deltager samtidig med tilmelding af gæsterne. 
Overnatning med morgenmad  270 kr. 
Frokost      135 kr. 
Aftensmad      135 kr. 
Aftenkaffe        60 kr. (dog gratis i forbindelse med koncerterne torsdag aften) 
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Festmiddag incl. natmad fredag 210 kr. 
Børn til og med 3 år gratis. Børn 4-12 år halv pris af ovenstående. 


