


Kurset henvender sig til alle med interesse for folkemusik og folkedans, både 
begyndere og øvede. Det er bygget op omkring dagstemaer med indbudte 
gæster, som hver for sig repræsenterer forskellige sider af folkemusik og 
dansetraditionen.
Formiddagene står på spille- og danseværksteder ved de faste instruktører.
Vi glæder os til at byde velkommen til en uge fyldt med folkemusik, folkedans 
og godt humør.

 Sommerhøjskole med musikalske temaer 

Kursusleder:
Manny Skjærbæk, Vejle, klarinet og tværfløjte
Jeg har spillet spillemandsmusik og danset folkedans siden barndommen. Nu 
er jeg danseleder og spillemand for Thyregod folkedansere samt forspiller for 
Søndermarkens folkedansere i Vejle. Jeg har undervist på mange spillemands-
kurser i blæseinstrumenter og sammenspil for børn, unge og voksne. Derudover 
har jeg arrangeret mange spillemandstræf og kurser rundt i landet. I 28 år har 
”Thyregodtræf” i februar været et stort hit med masser af folkemusik og folke-
dans. Til daglig underviser jeg på Steinerskolen og Vejle musikskole.

 
Højskole og Fælleskab
Foredrag, morgensamlinger og aftenarrangementer binder dagene 
sammen på rigtig højskolemanér, hvor vi forventer at kursisterne 
byder ind med godt humør og interesse i at bringe det bedste frem i 
fællesskabet med hinanden.



Ugens Program 

SØNDAG:  08. JULI Ankomst og indkvartering

MANDAG: 09. JULI Folkedans – køn, roller og kommunikation
v/Astrid Haim, Fakse, danseleder  
Folkemusik 
v/Rune Barslund, Odense, harmonika, tin whistle

TIRSDAG:  10. JULI 1700-tals dans og musik
v/Karen Bertelsen, Rødkærsbro, danseleder 
v/Ole Emig, Jelling, violin 

ONSDAG:  11. JULI Udflugt i det fynske ved Lene og Niels, Harndrup

TORSDAG: 12. JULI De gamle spillemænd, fortællere og originaler
Foredrag v/historiefortæller, musiker, komponist 
Carl Erik Lundgaard, Assens 
Dans v/Karen Lindballe
Sammenspil v/Stig og Jakob

FREDAG:   13. JULI Folkedans og spillemandsmusik
Koncert 

LØRDAG:  14. JULI Fælles afsked. Afrejse senest kl. 10.

 Kursusleder:

Pris:
3700 i dobbeltværelse.
4200 i enkeltværelse.
2500 unge under 25 i sovesal.



Ugens faste instruktører
Danseværksted  
Karen Lindballe, Grenå, danseinstruktør
Jeg har været instruktør i folkedans i mange år, først for børn og unge, og nu for voksne 
i en folkedanseforening i Grenaa.
 I 1994 startede jeg yderligere nogle kurser i polka – vals og i folkedans for begyndere. 
Det har bevirket, at mange mennesker er kommet i gang med at danse, og flere har fået 
lyst til at danse folkedans. Jeg har i tidens løb også været instruktør på mange folkedan-
sekurser på landsplan.
I ugens løb skal vi blandt andet arbejde med at styrke den personlige dans. Det gør vi 
ved at blive mere bevidst om musikkens rytme, kroppens balance og føddernes bevæ-
gelse i dansen. 

Spil til danseværksted
Britta Koch, Tureby (harmonika)
Jeg har spillet harmonika siden slutningen af 80’erne og i folkedanserforeninger siden 
starten af 90’erne. Vi (min mand, Jakob og jeg) spiller ”fast” i to foreninger og er faste 
vikarer i to andre foreninger. Derudover spiller vi til legestuer rundt omkring her på Sjæl-
land.  Jeg har været ”fast inventar” på Brenderup kurset i 15 år og de sidste 5 år spillet 
for danserne på ”Danseværkstedet”.
Vi skal på værkstedet arbejde på at understøtte danserytmikken i vores spil, så danserne 
får mest mulig glæde af dansen.
Velkommen på ”Danseværkstedet” som spillemand!



Ugens faste instruktører
Sammenspil
Jakob Koch, Tureby (violin, bas)
Siden 1975 har jeg spillet til folkedans i forskellige foreninger på Sydsjælland. 
De sidste 25 år har jeg sammen med min kone Britta (som spiller på danseværkstedet) 
spillet i foreningen Sct. Jørgens Folkedanserforening i Næstved. Vi spiller også for 
dansegruppen ”12tur”, og så har jeg været instruktør på forskellige spillemands- og 
sammenspilskurser, her iblandt 15 gange på dette sommerkursus. 
Vi skal på holdet spille god dansk og udenlandsk spillemandsmusik. Vi skal bl.a. spille 
melodier fra egnen hvor jeg har boet siden 1972 - Stevn og omegn.
De flerestemmige arrangementer er enkle, så alle kan være med, og vi indøver numrene 
i et roligt tempo.

Sammenspil - øvede 
Stig Christiansen, Daugård, harmonika
Siden jeg var 7 år, har jeg spillet, først klaver og derefter på knapharmonika. Nogle år 
senere begyndte jeg at spille til folkedans og fandt her stor interesse i samspillet mel-
lem musik og dans. Jeg har arbejdet som instruktør på en stor del af de danske spille-
mandskurser og har stor glæde ved både at give instrumentinstruktion og at arbejde 
med blandet orkester. Musikken er udvalgt som gode ørehængere og de har høj kvalitet 
såvel i musikken som i arrangementerne. De udvalgte folkemusiknumre vil være dansk 
spillemandsmusik og er nogle af mine egne favoritnumre. Der vil være udfordringer 
for alle deltagerne på holdet. Noder vil blive udleveret. De bedste af numrene vil blive 
udvalgt af gruppen og anvendt til en minikoncert sidst på ugen.



Kursisterne står for en del af madlavningen og oprydning i samarbejde 
med køkkenlederne. Derfor en lavere kursuspris.

Køkkenledere:
Dagmar Rolskov, Give, tværfløjte, klarinet 
Ingrid Westergaard, Høng, folkedanser
Manny Skjærbæk, Vejle, klarinet, tværfløjtenet tværfløjte

Madlavning og oprydning



LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ  WWW.BRENDERUPHOJSKOLE.COM

Dagens gang
07.45 - 08.15 Morgenmad

09.00 - 09.25 Morgensamling

09.30 - 11.50 Spille og danseværksteder

12.00 - 12.30 Middag

14.00 - 17.30 Dagens tema - kaffe og te

18.30 - 19.00 Aftensmad

20.00 - 22.00 Dagens tema fortsat
derefter kaffe, sang, spil og dans




