Torsdag den 19. februar kl. 19.30
“Når et liv ender og musikken går i stå” Skuespiller, forfatter
og fortæller Vigga Bro gæster os. Hun siger:“ Ved vejs ende går
et helt bibliotek til grunde”. “Fordi jeg kan se horisonten, vil jeg
fylde mine dage med liv, fordi jeg kan se horisonten, vil jeg
dyrke mine venner. Fordi jeg kan se horisonten, vil jeg huske
og fortælle.
For når et menneske dør, går et helt bibliotek til grunde.

Torsdag den 19. marts kl. 19.30
“Livets musik i forskellige tonearter” Dr. med. Ole Hartling,
søn af afdøde statsminister Poul Hartling, er overlæge på Vejle
Sygehus, og var fra 2003-07 formand for Etisk Råd. Den 61-årige
Ole Hartling modtog Rosenkjærprisen 2007 for sit stærke
engagement i etiske problemstillinger og for sin evne til at formidle
dem i et klart sprog. Han udtaler: ”Jo mere lægevidenskaben kan,
des mere kommer man til at overveje, hvad man bør. Bør vi alt det,
vi kan?
Når vi ikke har magt til at holde døden væk, kan vi vel i det
mindste bestemme, hvornår den skal indtræde - det levner dog
lidt magt i den magtesløshed, som er svær at bære.

Søndag den 7. juni
“Sommerudflugt” hvorhen? Ja, vi får se.
Det bliver en heldagstur og alle højskoleforeningens
medlemmer vil modtage et program for dagen, det vil blive
sendt ud først i maj.

Aktivitetskalender
2008/09
Tema: Sangens år - livets musik
Mødeaftenerne afholdes på Sorø ungdomsskole,
Topshøjvej 50, Sorø.
Medlemskort kan købes ved møderne og koster 85,00 kr.
for hele sæsonen. Deltagelse i et enkelt aftenarrangement
uden medlems-kort koster 40,00 kr.
Ved møderne bliver der serveret kaffe/te og kage til 25,00 kr.
Med venlig hilsen
Erna Kristoffersen, formand, tlf.: 57 83 08 19 Ernak@vip.cybercity.dk
Birthe Knudsen, koordinator, tlf.: 57 83 03 72 (ml. 8.00 og 9.30)
Sonja Lund, sekretær, tlf.: 57 83 07 19
Henning Thomsen, næstformand, tlf.: 57 83 15 29
Poul Hansen, kasserer, tlf.: 57 82 17 03

Torsdag den 25. september kl. 19.30

Torsdag den 11. december kl. 19.30 Julemøde

“Fra drengedrømme til koncertsale” . Kapelmester og komponist
Henrik Krogsgaard bor på Bornholm, og da det er sangens år,
har vi inviteret ham over til vores forening. Han siger om sig selv,
at han er en musikalsk arbejdsmand, der vil fortælle om et l
langt, oplevelsesrigt liv i og med musikken. I næsten 40 år har
Henrik Krogsgaard været en stor og aktiv del af det danske
kunstnermiljø, og det giver han os med glæde smagsprøver på.

”Syng julen ind” med Jeannet Ulrikkeholm og sønnen Valdemar
I aftenens løb vil mor og søn synge og spille danske sange.
De to akkompagnerer skiftevis på guitar, lut, bas og tværfløjte,
og der bliver både solooptræden og fællessang. Efter en klassisk
afdeling, der også indeholder advents- og julesange, følger
der en afdeling, med mere moderne og muntre viser, som
alle kan synger med på.
Jeannet Ulrikkeholm er universitetslærer, forfatter, sanger og
foredragsholder. Valdemar på 18 år går i 3.g på Tåstrup Gym.

Torsdag den 23. oktober kl. 19.30 Generalforsamling
“Mit liv med musik”. Den herboende sanger Peter Vesth fortæller om
musikken både som sanger, guitarist og sangskriver bl.a. (Vera´s
vinterven) og ikke mindst som musikalsk leder af Tivolis Visevershus gennem 14 år. I år har Peter Vesth åbnet et musikmuseum i Rønne.
Foredraget bliver krydret med anekdoter fra musikkens univers.

Søndag den 26. oktober kl. 12.45 Kulturtur
“Besøg i et kunstnerhjem”. Koncertpianist Mogens Dalsgaard og
frue åbner dørene for os i deres hjem i Virum.
Vi er inviteret til Huskoncert og skal også lytte til sjove fortællinger
om vore største komponister og nyde musikken fra et flygel i
verdensklasse. Der bliver serveret kaffe og kage.
Vi kører fra Sorø torv kl. 12.45 og forventes retur ca. kl. 18.00.
Pris kr. 275,00. Bindende tilmelding til Birthe K. senest den 23. Oktober.

Torsdag den 20. november kl. 19.30
“Sangens år - den danske sang”. Forfatter og journalist Georg Metz
dyrker sangskatten. Den danske sang opfattes som én af de danske
værdier. Georg Metz vil tolke sangene, vi kender så godt og spørger:
“Frihed er det bedste guld, men frihed for hvem?
Vi vil bruge højskolesangbogen flittigt denne aften.

Torsdag den 22. januar kl. 19.30
”Rollen som pårørende” Journalist og forfatter Eva Jørgensen
kender tv-mediet ud og ind. Hun har haft en lang række funktioner
for DR1. DR2 og TV2 og været studievært på Tv-avisen og royale
transmissioner.
Denne aften skal vi opleve en anden side af Eva Jørgensen, idet
hun tager udgangspunkt i sin bog: ”Vi ses i morgen”. Hvordan er
det at være tæt på et menneske med en dødelig sygdom.
Om sorgen og glæderne, konflikterne og skyldsfølelsen over ikke
at slå til.

Fredag den 13. Februar kl. 18.15
Teatertur til Operahuset. ”Den glade enke” - så gør vi det
igen! Festlige forestillinger fungerer fantastisk flot for foreningen.
Farverige Lehárs klassiker om den velhavende og glamourøse enke
og hendes mange millioner, der kan redde hjemlandet fra konkurs,
er fyldt med kendte sprudlende melodier, som ”Så går jeg til
Maxim” og ”Vilja sangen”. Billet, bustur og en lille servering i
bussen på hjemvejen - pris kr. 675,00. Afgang fra Sorø torv kl.
18.15 og bindende tilmelding til Birthe K. senest ved nov. mødet.

