Kursus 43B

DAGSPROGRAM
Kl. 07.20
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 15.00
Kl. 15.45
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

6 dage

21.10. - 26.10. 2019

MALE-KURSUS

UDFLUGT

• Aros Kunstmuseum, Aarhus

OBS!

Max 2
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MEDVIRKENDE

• Beth Mohr, kunstner og underviser
• Ulla Terkelsen, udenrigskommentator ved TV2
• Jørgen Koldbæk, journalist og tidl. direktør ved
Skandinavisk Filmkompagni
• Peter Kramer, journalist og tidl. direktør ved
TV2 Østjylland
• Helge Teglgård, pianist og højskolelærer

KURSUSLEDERE

• Helle Bak Holvad og Carsten Holvad
Forstandere

PRIS

Kr. 4.950,Rabat: 400 kr. ved enkeltværelse uden havudsigt.
400 kr. ved indkvartering i delt dobbeltværelse.
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EKSPRESSIVT MALERI
OG COLLAGE I SKØN FORENING
Kurset er for alle der gerne vil beskæftige sig med maleri
og collage i en skøn sammenblanding. Kurset egner sig
både til begyndere og øvede, dig der gerne vil prøve
noget nyt, og for dig der allerede udfolder sig inden for
kunst.
På kurset arbejdes med akrylmaling på lærred og på papir
i forskellige kvaliteter. Aviser, ugeblade, tekstil, gamle tapetrester, snor, malertape, oliekridt, blyant, tusch, spraymaling,
stencil, kniplinger – og alt hvad det kreative hjerte kan
begære. Et sjovt og udfordrende kursus der afsluttes med
fernisering.
Vi skal opleve højskole, når det er bedst. Faglig inspiration
kombineret med almene højskoleinput og dejligt, hyggeligt og varmt samvær. Vi skal synge fra højskolesangbogen,
høre gode fortællinger og spændende foredrag.

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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Male-kurset ligger parallelt med et kursus om Danmarks
forhold til Tyskland ”Det er en tysker, Kvik”. Vi vil derfor
have morgensamlinger, enkelte foredrag m.v. sammen.

“

Rude Strand Højskole ligger
rigtig smukt med en fantastisk udsigt
ud over Kattegat med Samsø, Tunø og
Helgenæs skarpt i horisonten.
Én af Danmarks bedste badestrande...
og er man frisk på en badetur sidst
i oktober… er vandet også friskt.

“

PROGRAM
MANDAG DEN 21. OKTOBER

Kl. 14.00 Ankomst og indkvartering
Kl. 15.45 Præsentation og intro til kurset
Kl. 16.30 Introduktion til malekurset
v/ Beth Mohr. Gang i blyanter og pensler!
Kl. 19.30 Fællessang og Schlagermusik

TORSDAG DEN 24. OKTOBER

Kl. 10.00 Maleværksted
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.

TIRSDAG DEN 22. OKTOBER

Kl. 10.00 Maleværksted
Kl. 13.30 Foredrag v/ Beth Mohr.
Kl. 15.45 Maleværksted
Kl. 19.30 Speeddating og samtalesalon
v/ Helle Bak.

Kl. 19.30

Maleværksted

FREDAG DEN 25. OKTOBER
Kl. 10.00
Kl. 13.00
Kl. 15.00
Kl. 17.30
Kl. 18.30

Maleværksted
Maleværksted
Klargøring til fernisering
Fernisering og hvidvin
Afslutningsmiddag og musikalsk
underholdning

ONSDAG DEN 23. OKTOBER
Kl. 10.00
Kl. 13.00
Kl. 19.30

Maleværksted
Afgang til Aros Kunstmuseum i Aarhus.
Rundvisning og tid på egen hånd.
Maleværksted

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

