
Andersens Nytårskor 

21. – 23. januar   

 



Andersens Nytårskor 

For tredje år i træk er der Andersens Nytår-
skor på det smukke Liselund i Slagelse. 
 
Andersens Nytårskor udspringer af det suc-
cesrige sommerkursus Andersens Sommer-
kor på Grundtvigs Højskole, og i denne week-
end komprimerer vi alt det bedste på to festli-
ge og intense døgn. 
 
Korleder Erik Andersen og pianist Lasse 
Skovgaard har fundet en række flerstemmige, 
rytmiske korarrangementer til at skyde det 
nye år i gang med.  
 
Noderne tilsendes på mail på forhånd, så der 
er mulighed for at se lidt på dem, men stem-
merne bliver naturligvis også gennemgået på 
stedet. 
 
Weekenden sluttes af med en kombineret 
koncert med Andersens Nytårskor og fælles-
sangs-eftermiddag på Liselund. 
 
Meld dig gerne ind i Facebookgruppen 
”Andersens Nytårskor”. 
 
Erik Andersen: Korleder. Uddannet sanger 
og musiker og har igennem mange år arbej-
det som udøvende sanger inden for både ryt-
misk og klassisk musik samt musical. Han har 
undervist på en række højskoler i Danmark 
og på Det Fynske Musikkonservatorium og 
giver desuden privatundervisning i sang og 
stemmeteknik. 
 
Lasse Skovgaard: Pianist på weekenden. 
Han er uddannet organist og cand.pæd. i mu-
sik og har bl.a. arbejdet som korleder, repeti-
tør, organist og akkompagnatør. Han er flittigt 
brugt som foredragsholder om sang og sund-
hed 



 

Program 

Fredag den 21. januar 

19.00: Ankomst til Liselund. Indkvartering. Kaffe, the og boller 

20.00: Korprøve 

21.45: Aftencafe med højskolesang i pejsestuen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 22. januar 

08.00: Morgenmad 

09.00: Korprøve 

12.00: Frokost 

14.00: Korprøve 

15.30: Kaffepause 

16.00: Korprøve 

18.30: Festmiddag 

Søndag den 23. januar 

08.00: Morgenmad 

09.00: Korprøve 

12.00: Frokost 

13.00: Generalprøve 

14.00: Koncert og fællessang 

16.00: Tak for denne gang 



Praktisk information 
 
Dato: 21.01.2022 – 23.01.2022 
 
Priser 
Priserne inkluderer: værelse, sen-
gelinned, håndklæder, forplejning, 
undervisning og eventuelle ekskur-
sioner, herunder eventuelle ad-
gangsbilletter. 
 
Indbetaling 
Indbetalingskort fremsendes. 
 
Indkvartering 
Ny afdeling med bad og toilet på 
værelset: 
Enkeltværelse kr. 3.000 
½ dobbeltværelse kr. 2.700 
 
Gammel afdeling med vaskekum-
me på værelset og bad og toilet på 
gangen: 
Enkeltværelse kr. 2.700 
½ dobbeltværelse kr. 2.400 
 
Hjemmeboende inklusive alle fore-
drag, udflugter og måltider       
kr. 2.100 
 
Tilmeldingsgebyr 
Kr. 500 pr. deltager, betales når 
Liselund Højskole har bekræftet 
tilmeldingen. Tilmeldingsgebyret 
fratrækkes senere i kursusbetalin-
gen. Refunderes ikke ved framel-
ding. 
 
Framelding 
Ved framelding senest 3 uger før 
kursusstart refunderes kursusbeta-
lingen minus tilmeldingsgebyret på 
kr. 500. Ved senere framelding 
refunderes kursusbetalingen ikke. 
 
 

 
 
 
Tilmelding 
Når du er tilmeldt, modtager du en 
bekræftelse fra Liselund Højskole 
med reservations-nr., indbetalings-
kort og betalingsfrister. 
 
Kosthensyn 
Ønske om særlige kosthensyn be-
des meddelt ved tilmelding og se-
nest 3 uger før kursusstart. 
 
Afbestillingsforsikring 
Liselund Højskole har indgået sam-
arbejdsaftale med Europæiske 
Rejseforsikring. Find linket til Euro-
pæiske Rejseforsikring på vores 
hjemmeside. 
 
Vi anbefaler, at du læser vores 
Persondatapolitik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


