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Musikken bliver kaldt Folkemusik, Spillemandsmusik, Roots, Folk og meget, meget mere.
Ja, kært barn har mange navne. Fælles for det hele er, at musikken har rødder i en folkelig
tradition. Man kan også sige, at det er Musik med Rødder.

Kursus på Gram Højskole
Uge 30, søndag den 24. juli – lørdag den 30. juli

Kursus på Jyderup Højskole

MUSIK
RØDDER

Bliv bedre på dit instrument
Vi arbejder med sammenspillets svære kunst.
Vi spiller sammen, lærer om musikforståelse,
stemninger og historier om musikken. Vi spiller
og lytter. Vi vil lege med musikken, improvisere
og arbejde med de forskellige måder at udsmykke melodierne på og gøre den gamle musik
til vores. Der arbejdes både med og uden noder.

sippiflodens delta og Country fra Nashville, Tennessee. Melodierne vil blive tilpasset deltagerne.
Det glade musikalske og muntre sammen
spil er kursets omdrejningspunkt.
Oplev højskolelivet med fællessang,
magiske morgensamlinger, 
fængslende
foredrag og det lune samvær.

En eftermiddag tager vi en tur ud i den
smukke sønderjyske land og oplever naturen
og hører egnens historie og kultur.

Undervisere:

Med afsæt i den danske spillemands- og
folkemusik tager vi på en musikalsk rejse, hvor
vi besøger Skotland/Irland. Vi spiller reels, jigs,
hornpipes mv. og både de klassiske og ukendte
sange. Herefter rejser vi over Atlanten i hælene
på emigranterne til USA. Her kan vi møde Oldtime/Bluegrass og folkesange, Cajun fra Missis-

2021

Kaj Bertelsen

Kaj Bertelsen spiller harmonika, guitar
og tinwhistle, og han har i over 30 år
undervist på kurser og højskoler over
det ganske land.
Spiller irsk musik i Fairy Hills, og spillemandsmusik i harmonikaklubben Kielgasterne.
Han arbejder til som dagligt fri- og
musikskolelærer, og er desuden formand for landsforeningen Danske
Harmonikaspillere. Kaj har skrevet bogen ”Elementær Musiklære for Rytmisk
Harmonika”.

Louise Ring Vangsgaard

Louise har spillet siden barneårene og
har en klassisk musikopdragelse i bagagen, men har siden sin første fascination af folkemusikken fordybet sig i både
de nordisk og irske musiktraditioner.
Hun spiller irsk musik i Tradish og irsk/
amerikansk i The Happy River Band,
men er desuden kendt fra adskillige
sessions på pub´er og festivaler og deltagelse i mange musikalske projekter.

Kursusleder, foredragsholder, turleder mv.: Poul Henrik Jensen.

Tilmelding på Gram Højskoles hjemmeside.

John Pilkington

John Pilkington blev født i Manchester,
England. I en årrække levede han som
sangskriver og omrejsende trobadour
og spillede på den måde i store dele af
Europa og USA. På den danske musikscene vil John især være kendt som forsanger og sangskriver i Atlantic Wave
band, og som medlem af det tradionelle irske band Moving Clouds. I samarbejde med det irske ikon Donal Lunny
var han producer på alle deres albums.
Det første, ”Cuckanandy” blev nomineret til Årets Folk Album ved Danish Music Awards. Siden 2009 har John spillet
i Tradish sammen med Louise. Tradish
har udgivet tre CD`er og har spillet
hundredvis af koncerter og festivaller i
Danmark og udlandet. John har stor
erfaring som underviser i guitar,
bouzouki, klaver og kor på workshops
og kulturskoler.

Har du spørgsmål, må du gerne ringe til Louises Ring Vangsgaard, 25338283 / Kaj Bertelsen, 51925493-

