Den 10. marts '22 Michael Schøt
Standup Kl.19.30

Pris 100 kroner
Inkl. kaffe og kage

Pris 200 kroner

Den nye højskolesangbog Kl.19.00

Jesper Moesbøl, f. 1951.
Tidl. forstander på Ask
Højskole og Redaktør af
Sanghåndbogen.

I november 2020 udkom en helt ny udgave
af Højskolesangbogen. Den nye udgave er
større end den gamle og indeholder 151
nye sange. Vi skal både synge nogle af de
nye sange og en håndfuld af dem, vi kender
i forvejen. Og vi skal høre nærmere om
hvilke overvejelser, der ligger bag den nye
udgave.
Jesper Moesbøl er redaktør af
Sanghåndbogen, der indeholder en
præsentation af alle sangene i den nye
Højskolesangbog. Han kender derfor
sangbogen og historierne bag sangene.
Jesper er tidligere højskoleforstander,
embedsmand og musiker.
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Michael Schøt er en
dansk standupkomiker
og tekstforfatter, der er
opvokset i Sorø. Han har
været aktiv
standupkomiker siden
1999, og er kendt for ofte
at lave standup om
politik

Michael Schøt tager sin knivskarpe politiske
satire og spiddende punchlines med ud på
de danske landeveje, hvor han stiller
spørgsmålet: "Demokrati eller
Dæmonkrati?"
I det nye show DÆMONKRATI stiller Michael
Schøt med barnlig naivitet og ivrig irritation
skarpt på samfundet, vi alle går bedøvet
rundt i, og alle de emner, der rør sig.
Michael Schøt er en ”fingeren på pulsen”komiker med politisk satire som
omdrejningspunkt. Han havde sin debut i
1999 og har siden været en af de mest
produktive komikere på stand up-scenen.
Han står blandt andet bag fire
onemanshows, samt en lang række shows
med kolleger på kryds og tværs – og ikke
mindst hans ugentlige ”NyUgesTale” på
nettet i ”Schøtministeriet”.
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Den 10. nov '21 Erling Jepsen

Den 5. dec. '21 Julemosaik
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Den 10. marts '22 Michael Schøt
Køb billet ved indgangen eller på www.gl.dk
Partoutkort 500,-

Den 27. okt '21 Helge Teglgaard
Sangaften Kl.19.00
Pris 100 kroner
Inkl. kaffe og kage

Helge Teglgård, f. 1959.
Højskolelærer siden
1989 på højskolerne
Krabbesholm, Rødding,
Testrup, Odder og Rude
Strand.

Landet rundt i den blå
Med højskolesangbogen gennem DK.
Mange sange i højskolesangbogen knytter
sig til personer, steder og
begivenheder i Danmark. Hvorfor kom
Padborg på den danske side af grænsen? Det skyldes i høj grad dansk sangtradition i
grænselandet! Med sange som omhandler
historie, geografi, natur og årstider fra alle
egne får vi en oplevelse af sammenhæng og
samhørighed i vores lille land. Også den
helt særligt danske tradition for at skrive
lejlighedssange sætter byer, skoler og
højskoler på landkortet. Vi synger os hele
vejen fra øst til vest, fra nord til syd i
sangbogen.
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Den 10. nov '21 Erling Jepsen
Om forfatterskabet Kl.19.00
Pris 150 kroner
Inkl. kaffe og kage

Erling Jerpsen, f. 1956.
Gram. Forfatter til
blandt andet Kunsten at
græde i kor, Frygtelig
lykkelig og Erna i Krig.

Den 5. dec '21 Julemosaik
Sange, historier og julebag
Kl. 13:30-15:30

Pris 75 kroner
Inkl. kaffe og kage

Juleeftermiddag/
julemosaikeftermiddag
med sange, historier og
julebag

De gribende og indlevende historier tager
afsæt i Erlings forfatterskab, samler altid
mange mennesker og er inspirerende for
tilhørerne. Oplev en spændende formidler –
ikke kun i det skrevne ord men også på
scenen.
Erling Jepsen er en af landets mest læste
forfattere med sine underholdende og
dramatiske bøger. De fleste kender nok især
“Kunsten at græde i kor,” “Frygteligt lykkelig”
og "Erna i Krig" som også blev filmatiseret.
Det er ikke uden grund, at en stor del af
Erling Jepsens forfatterskab udspiller sig i
Sønderjylland. Selv er Erling Jepsen født i
Gram og har i flere af sine bøger inddraget
sin egen barndom.

Vi samles først i Naturskolen, hvor Jørgen
Christian Clausen fra Det lille Teater fortæller
julehistorier. Bagefter sørger musiker Vagn
Anders Hansen for julefællessang. Til sidst
går vi ned i Spisesalen, hvor Hanne Næsborg
fortæller om julebagningens historie, og
Birgit Skræp Hansen, Landbrugsskolens
køkkenleder, fortæller om det julebag, vi skal
smage.
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Vel mødt til en hyggelig juleeftermiddag.

