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

Kursus 49

6 dage

02.12. - 07.12. 2019

KEND DINE
KLASSIKERE

MEDVIRKENDE

• Preben Etwil, cand.polit. og ekstern lektor på bl.a.
Københavns Universitet
• Jens Kristian Lings, tidl. lektor i litteratur og drama
• Anne Marie Andersen, Thit Jensens Mindestue
• Jan Rosiek, professor ved Københavns Universitet
• Inge Marie Madsen, fortæller
• Doris Ottesen, fortæller og forfatter
• Dennis Bang Fick, korleder Aarhus Koncertkor
• Helge Teglgård, korleder Odder Koret og Rude
Strand Koret

KURSUSLEDERE

• Helle Bak Holvad og Carsten Holvad
Forstandere

PRIS

Kr. 4.300,Rabat: 400 kr. ved enkeltværelse uden havudsigt.
400 kr. ved indkvartering i delt dobbeltværelse.
OBS: Der kan tilkøbes bustransport t/r
fra Sjælland og Fyn.

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

l

Har du lyst til at få opfrisket nogle af de danske,
klassiske forfattere? Dem du måske synes, du skulle
kende, men enten ikke har fået læst eller kun har
læst i skolen i sin tid?
Thit Jensen, St. St. Blicher, Herman Bang, Johannes V.
Jensen og Selma Lagerlöf… Hvem var det nu de var,
og hvad skrev de?
På dette kursus skal vi opleve/genopleve nogle
af disse forfattere. Dygtige foredragsholdere vil
fortælle om forfatternes liv og forfatterskab. Vi skal
høre og tale om, hvorfor de er blevet klassikere.
Hvad er det der skrives om, som stadig giver mening, indsigt og forståelse af vores fælles liv og
livsvilkår – også i 2019?
Det er vinter og juletid i Danmark, så her på Rude
Strand Højskole skal vi også hygge med dejlige
sange og tænde lys i vintermørket. Tre forskellige kor
vil hjælpe med at bringe os i julestemning.

“

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

“

PROGRAM
MANDAG DEN 2. DECEMBER
Kl. 14-15
Kl. 15.45
Kl. 19.30

Ankomst og indkvartering
Kaffe, te og boller
Præsentation og intro til kurset
Fællessang fra højskolesangbogen

TIRSDAG DEN 3. DECEMBER

Kl. 10.00 ”Ak, hvor forandret!” v/ Jens Lings.
Om St. St. Blicher - Med sit gribende og mesterlige
forfatterskab er han hedens store og tragiske digter.
I foredraget vil hans digteriske genialitet, hans
særpræg og sproglige udtryksmåder blive fremhævet og demonstreret. Især ved hjælp af værker
som ”Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog” og
”Hosekræmmeren”, men også digtsamlingen ”Trækfuglene”, hans dialektdigte og tragiske ægteskab vil
blive kommenteret.
Kl. 15.45 ”Forfatteren der så rødt…”
v/ Peter Etwill.
Om forfatteren Martin Andersen Nexø’s liv og forfatterskab. Nexø er forfatter til bl.a. romanværkerne
Pelle Erobreren og Ditte Menneskebarn. Preben Etwil
vil især berøre almuen og den opkommende arbejdsklasses leve- og livsvilkår omkring slutningen af
1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, der spiller
en stor rolle i alle Nexøs romaner og fortællinger.
Det gennemgående tema hos Nexø er i høj grad
alkoholismens samfundsnedbrydende egenskaber.
Kvindens rolle i denne kamp er derimod beskrevet
som den samlende kraft i mange almue- og arbejderklassehjem.
Kl. 19.30 Fællessang og kor v/ Aarhus Koncertkor.

ONSDAG DEN 4. DECEMBER

Kl. 10.00 ”Herman Bang: Ved vejen” v/ Inge
Marie Madsen.
Et gribende portræt af en stilfærdig, ømhedstørstende stationsforstanderfrue og alle de mennesker,
som færdes i og omkring stationen i den lille jyske
stationsby, tegnet knivskarpt og med stor humor og
menneskekundskab af Herman Bang. “Ved Vejen”
er en klassiker i dansk litteratur. Inspirationen til
denne historie fik Herman Bang, da han var på en
oplæsningsturné i nordjylland. Han var træt - toget

kørte langsomt, nu holdt det igen... Da så han i stationshusets vindue et kvindeansigt stirre sørgmodigt
ud mellem blomsterne. Dette ansigt som uophørligt
blev ved at opsøge ham...
Kl. 13.30 Udflugt til ?
Kl. 19.30 ”Ved vejen” - Filmforevisning
Kærlighedsdrama fra 1988. Filmatisering af Herman
Bangs lille roman om den stilfærdige Katinka, der er
gift med den brovtende stationsforstander Bai, men
forelsker sig i godsforvalter Huus - en kærlighed, der
aldrig kan realiseres.

TORSDAG DEN 5. DECEMBER

Kl. 10.00 “Selma Lagerlöf. En stor fortæller
med en vældig fantasi” v/ Doris Ottesen.
Selma Lagerlöf (1858-1940) er en af nordens allerstørste fortællere. Hun modtog i 1909 Nobelprisen
- som den første kvinde – ikke mindst for storværket
”Jerusalem”. Foruden dette værk skal især fremhæves ”Gösta Berlings Saga”, ”Kejseren af Portugalien” og ”Kristuslegender”. Disse fortællinger og
mange flere med dem har sikret hende en stor og
begejstret læserskare helt op i nutiden.
Kl. 14.00 ”Sigrid Undset” v/ Doris Ottesen.
En stor fortæller og en stærk personlighed”
Sigrid Undset (1882-1949). Sigrid Undset hører til
blandt de absolut største fortællere i Norden. Hun
modtog Nobelprisen i 1928 - som den anden kvinde
efter Selma Lagerlöf – anerkendelse for sine middelalderromaner, hvoraf især ”Kristin Lavransdatter” i
tre bind blev en afgørende læseoplevelse for mange
kvinder i flere generationer. Men også det andet
store middelalderværk om ”Olav Audunsson” såvel
som hendes samtidsromaner der stadig byder på
store læseroplevelser.
Kl. 19.30 Korkoncert v/ Odder Koret og Rude
Strand Koret.

FREDAG DEN 6. DECEMBER

Kl. 10.00 “Thit – den sidste valkyrie” v/ Anne
Marie Andersen.
Maria Kirstine Dorothea Jensen, bedre kendt under
sit kaldenavn Thit, blev ligesom sin storebror Johannes V. Jensen en af det 20. århundredes store
kulturpersonligheder. Hun blev kendt for sine historiske romaner bl.a. Stygge Krumpen og Valdemar
Atterdag og ikke mindst for sin revolutionerende
kamp for frivilligt moderskab.
Kl. 15.45 “Om Johannes V. Jensen” v/ Jan Rosiek.
Kl. 17.45 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag og musikalsk
underholdning.

LØRDAG DEN 7. DECEMBER
Kl. 09.00 Morgensamling
Herefter afrejse.

