DAGSPROGRAM
Kl. 07.20
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 18.00
Kl. 19.30
Kl. 21.00

Mulighed for morgenmotion (husk tøj)
Morgenmad
Morgensamling
Foredrag / undervisning / udflugt
Frokostbuffet
Kaffe, te og kage
Foredrag / undervisning / udflugt
To-retters aftensmad
Aftenarrangement
Aftenkaffe, te og lidt sødt

Kursus 43A

6 dage

21.10. - 26.10. 2019

DET ER EN TYSKER,
KVIK!
Danmarks forhold til Tyskland

MEDVIRKENDE

• Niels Wium Olesen, forfatter og lektor ved Aarhus
Universitet
• Søren Høy, filmanmelder, forfatter og tidl. rektor
for European Film College
• Sigfried Matlok, tidl. chefredaktør
”Der Nordschleswiger”
• Ulla Terkelsen, udenrigskorrespondent ved TV2
• Sepp Piontek, tidl. landstræner for det danske
fodboldlandshold
• Tove Fleischer, forfatter
• Ole Lauridsen, mag art. i tysk og tidl. bestyrer
af ”Sproghjørnet” i Danmarks Radio
• Helle Bak Holvad, højskoleforstander
• Carsten Holvad, højskoleforstander

KURSUSLEDERE

• Peter Kramer, journalist og tidl. direktør TV2/
Østjylland
• Jørgen Koldbæk, journalist og tidl. direktør
Skandinavisk Film Kompagni

PRIS

Kr. 4.400,Rabat: 400 kr. ved enkeltværelse uden havudsigt.
400 kr. ved indkvartering i delt dobbeltværelse.

Rude Strand er en højskole efter Grundtvigs tanker.
En af Danmarks smukkeste beliggende højskoler lige
ud til Østjyllands idylliske kyst og med udsigt over
Kattegat til Samsø, Tunø og Helgenæs.

Rude Strand Højskole Kystvejen 114 8300 Odder
Tlf. 86 55 89 44 info@rudestrandhojskole.dk
www.rudestrandhojskole.dk
l

l
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Det er en tysker, Kvik - siger grisehandler Larsen i
Matador, når han vil afskrække sin hund fra at spise
en frikadelle.
Er det sådan vi danskere har det med Tyskland?
Hvorfor ser vi stadig med skepsis på vores store
nabo mod syd? Det udforsker vi på dette kursus,
hvor vi møder engagerede eksperter med viden
og holdninger til det Tyskland som politisk, kulturelt,
økonomisk og sportsligt har konfronteret og inspireret os. Fra nederlaget ved Dybbøl i 1864 via vores
sejr ved EM fodbold i 1992 til nutidens udfordringer
med immigration og populisme i EU.
Heldagsudflugt til avisen “Der Nordschleswiger” i
Aabenraa og Fredericia Vold.

“

Kom og vær med
i et muntert, hjertevarmt
og nysgerrigt fællesskab
med masser af vitaminer
til hjerte og hjerne

“

PROGRAM
MANDAG DEN 21. OKTOBER
Kl. 14-15
Kl. 15.45
Kl. 19.30

Ankomst og indkvartering
Kaffe, te og boller
Præsentation og intro til kurset
Sang og schlagermusik

TIRSDAG DEN 22. OKTOBER

Kl. 10.00 “Tyskland – venskab og fjendskab”
v/ Niels Wium Olesen.
Lektor og forfatter ved Aarhus Universitet og ekspert
i dansk og europæisk historie Niels Wirum Olesen
gør status på forholdet til Tyskland. Vores skepsis
og den forunderlige kendsgerning at vi ved mindre
og mindre om den store nabo mod syd. Niels Wium
Olesen har netop på Gads Forlag udgivet bogen
“Poul Schlüters tid - 1982–1993”.
Kl. 15.00 “Tyskland set gennem kameraet”
v/ Søren Høy.
Filmanmelder, forfatter, instruktør og tidl. rektor for
European Film College Søren Høy lægger et snit gennem Tysklands nyere historie. Han præsenterer landet,
som det er portrætteret på film og hvis handling udspiller sig både før, under og efter Berlinmurens fald.
Kl. 19.30 Filmaften
Vi introducerer en tysk spillefilm, som vi ser sammen
– med efterfølgende diskussion.

Kl. 15.00 “Ulla Terkelsens Tyskland”
Gennem et langt liv som udenrigsjournalist har Ulla
Terkelsen ofte dækket Tyskland – bl.a. i en periode
som TV2’s korrespondent i Berlin. Hun har rapporteret om stort og småt og ofte taget afstikkere fra
Autobahn – motorvejen - i jagten på nye vinkler.
Undervejs har hun gjort op med de fordomme vi har
om tyskerne – f.eks. at de altid er effektive og ikke
har nogen humor.

ONSDAG DEN 23. OKTOBER

Kl. 10.00 Heldagsudflugt
• Rundvisning på Der Nordschleswiger, Aabenraa.
Avisen er et tysksproget dagblad, og nok det
mindste dagblad i Danmark, udgivet for det tyske
mindretal i Sønderjylland
• Møde med Sigfried Matlok, der fra 1979 til 2013
var chefredaktør for Der Nordschleswiger. Han
giver sit bud på Tysklands aktuelle situation
• Besøg på Knivsbjerg, det tyske mødested i Danmark, indviet i 1893
• Guidet rundtur på Fredericia Vold, hvor vi får historien om Treårskrigen 1848-50 – med ”natten
klam og kold” i juli 1849, da danske soldater gjorde
et dristigt udfald og nedkæmpede fjenden.
Kl. 18.00 Guten Appetit!
Aftensmad med tysk accent. Rude Strands kokke har
sammensat et måltid med inspiration fra Tysklands
righoldige madkultur med tilhørende drikkevarer.
Bagefter samles vi omkring flyglet til fællessang.

TORSDAG DEN 24. OKTOBER

Kl. 10.00 “Fra tabere til vindere” v/ Sepp Piontek.
Der var engang, da det danske fodboldlandshold stort
set kun spillede mod Sverige – og tabte. Så kom Sepp
Piontek! Mød ham på kurset og hør ham fortælle om
stemningen i omklædningsrummet, da der blev indført tysk disciplin og dansk fodbold fik verdensklasse.

Kl. 19.30 Quiz-aften v/ Peter Kramer.
En aften med film, musik og højt humør.

FREDAG DEN 25. OKTOBER

Kl. 10.00 “Et dansk liv i DDR” v/ Tove Fleischer.
Hun gjorde det næsten utænkelige, flyttede fra Danmark til DDR og boede der i otte år. Hun fortæller
om sin beslutning, oplevelser og giver sine svar på,
hvorfor vi fjerner os mere og mere fra Tyskland. Tove
Fleischer har udgivet bogen “Kærlighed i kommunismens tid” på forlaget Vandkunsten.
Kl. 15.00 Den lille forskel? v/ Ole Lauridsen.
Hvad har vi til fælles med tyskerne, og hvad ser vi
forskelligt på? Det giver den tidligere bestyrer af
”Sproghjørnet” i Danmarks Radio, mag. art. i tysk,
Ole Lauridsen et bud på. Det sker med en skæv indfaldsvinkel, som han selv formulerer det: ”Med et kig
på Tyskland, set gennem en sprogmands ører”.
Kl. 17.45 Hvidvin i dagligstuen. Herefter afslutningsmiddag med musikalsk underholdning.

LØRDAG DEN 26. OKTOBER
Kl. 09.00 Morgensamling
Herefter afrejse.

