Entré: 100 kr. Grupperabat, 5 billetter 400 kr. Studerende: 50 kr. Grupperabat, 5 billetter 200 kr. Medlemmer af Elevforeningen og
Skolekredsen: Gratis adgang. Tilmelding: på hjemmesiden skals.nu under ”foredrag” eller på telefon 86 69 40 64.

Jesper Moesbøl
OKTOBER 2018, KL. 19.00

29.

Lysten til at synge sammen trives
overalt i disse år, ved festlige sam
menkomster, på arbejdspladser, i ud
dannelsesinstitutionerne, i skolerne og
i Folketinget. Der er en bred folkelig
interesse for, at vi i fællesskab synger
sange, som afspejler de værdier, vi
bygger vores liv og samfund på. San
ge der forsøger at give livet mening.
Højskolesangbogen præsenterer det
ypperste af dansk fællessang. Bogen
er i stadig udvikling, da hver ny ud
gave præsenterer nye sange, samtidig
med at kernesangene fastholdes.
Vi skal synge både traditionelle og nye
højskolesange, og sangen kommer
ikke til at stå alene, for de enkelte san
ge belyses historisk og eksistentielt.
Målet er både at sætte sangene ind i
den kulturtradition, vi er en del af og
at skabe godt humør.
Aftenen ledes af Jesper Moesbøl,
der er tidligere højskoleforstander,
musiker og embedsmand på højsko
leområdet i både Undervisningsmi
nisteriet og Kulturministeriet. Jesper
arbejder i disse år med en revision af
Sanghåndbogen, som er grundbogen
til højskolesangbogen med artikler om
alle højskolesangbogens 571 sange.
Han har derfor et særligt kendskab til
sangene og deres baggrund.
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ET TEKSTILVÆRKSTED

LE KLINT – 75 ÅR

Jette Nevers
JANUAR 2019, KL. 19.00

Kim Weckstrøm Jensen
FORÅRET 2019
– SE NÆRMERE PÅ SKALS.NU

08.

Jeg har arbejdet i mere end 50 år med tekstiler i
mit værksted.
Spændingen ved at eksperimentere med nye
materialer og bindinger (mønstre) er uendelig.
Pludselig opstår der kompositioner, som jeg så
arbejder videre med.
Jeg har en meget stille hverdag, næsten meditativ.
Det fås ikke bedre.

DE STORE MESTRE

Jette Nevers er dansk væver og tekstilkunstner,
uddannet på Kunsthåndværkerskolen i København.
Hun har modtaget adskillige hædersbevisninger og
har flere gange modtaget støtte fra Statens Kunstfond. Jette Nevers har en omfattende produktion,
der kan opdeles i billedvævninger, kirkelige opgaver, design af metervarer samt frie eksperimenter.

En fortælling om ”Le Klint”, som startede i begyn
delsen af 1900-tallet, hvor den første plisserede
lampeskærm blev foldet af arkitekt og civilingeniør
P.V. Jensen-Klint til en petroleumslampe, som han
ligeledes havde tegnet. Hele familien Klint inklusive
sønnerne Tage og Kaare Klint og en lang række
venner syslede herefter med at forfine skærmen.
Tage Klint, som var en kreativ iværksætter, valgte
i 1943 at gøre Klint-familiens husflid og folderi til
en egentlig forretning. Han tilføjede de oprindelige
Klint-skærme den unikke gribekrave. Den klassiske
Le Klint-foldeteknik, anvendes til stadighed på nye
måder. Samtidig udfordres former, fremstillingsme
toder og funktioner, så produktudviklingen sker i
tråd med den moderne teknologi.

