DAGSPROGRAM
Kl. 07.20
Kl. 08.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 15.00
Kl. 18.00
Kl. 19.30

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

Kursus 10A

6 dage

8.3. -13.3.2021

AARHUS
DE 5 STORE

UDFLUGT TIL
•
•
•
•
•
•

Moesgaard Museum
Kunstmuseet Aros
Aarhus Domkirke
Kulturhuset DOKK1
Den Gamle By
Aarhus Rådhus

MEDVIRKENDE
• Peter Flejsborg, ejer af Galleri Profilen i Aarhus
• Søren Jensen, musiker og cand.mag.
• Helge Teglgård, musiker og højskolelærer

KURSUSLEDER
• Louise Brandstrup, højskolelærer
• Carsten Holvad, forstander

Et spændende højskolekursus, der giver mulighed for
at få en oplevelse af, at Aarhus kan og er meget mere
end dumme Aarhus-historier, ”De hviiide” og Letbanen.
Aarhus har bl.a. udviklet sig gennem demokratiske processer, iværksættere og en befolkning, der ønsker at bidrage og være med.
En historisk vikingeby, en industrihavn, en kulturhøjborg, en nyudvikling via ”Urban Mediaspace”. Hvordan
flettes det gamle sammen med udvikling og det nye?

PRISER
Kr. 4.950,Rabat: 400 kr. pr. person ved enkeltværelse uden
havudsigt eller i delt dobbeltværelse med havkig.

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

4 ture til Aarhus, spændende foredrag, fællessang fra
højskolesangbogen og masser af livsbekræftende samvær.
Kurset ligger parallelt med folkedans-kurset, og vi vil
derfor have morgensamlinger, fællessang foredrag og et
par af udflugterne sammen.

“

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

“

PROGRAM

MANDAG DEN 8. MARTS

Kl. 13.00 Afgang til Aarhus igen

Kl. 14-15 Ankomst og indkvartering
Kaffe, te og boller
Kl. 15.45 Præsentation og intro til kurset
Kl. 19.30 Fællessang v/ Helge Teglgård.

TIRSDAG DEN 9. MARTS
Kl. 10.00 Afgang til Aarhus midtby
Turen begynder med en spændende rundvisning på
DOKK1, som er det nye, imponerende borger- og kulturhus på Aarhus havn. Herefter kører vi en tur ud langs
den nye havnefront og ender i den nye bydel, Aarhus Ø.
Fortælling undervejs.
Kl. 19.30 Mulighed for fælles folkedans
Kl. 20.00 Højskolesang v/ Helge Teglgård.

TORSDAG DEN 11. MARTS
Kl. 10.00 “Højtlæseren” fortalt af Carsten Holvad.
Denne roman er en spændende og tankevækkende historie om efterkrigstiden og en stor hemmelighed.
Kl. 13.00 Afgang til Moesgaard Museum
Her skal vi først opleve en spændende rundvisning på
Aarhus Rådhus. Rådhuset er tegnet og indrettet af arkitekten Arne Jakobsen. Vores medbragte frokost spiser
vi forhåbentligt ude i det gode vejr med udsigt til Aros,
Musikhuset og Aarhus Rådhus. Efter frokosten er der
rundvisning på Aros Kunstmuseum og god tid til at opleve Aros på egen hånd. Vores medbragte kaffe, te og
kage nyder vi også ude i det gode vejr.

Spændende rundvisning i museet, hvorefter der er tid
til at opleve museet og den smukke bygning på egen
hånd. Måske har du mod på en tur på taget, hvor du
kan nyde en fantastisk udsigt ud over Aarhus bugten.
Kl. 19.30 Filmforevisning

FREDAG DEN 12. MARTS
Kl. 10.45 Sidste tur til Aarhus
Vi skal først opleve Aarhus
Domkirke, hvor vi får en rundvisning. Herefter går turen til
Den Gamle by, hvor vi både
får en rundvisning og tid på
egen hånd. Vi nyder vores
medbragte frokost og kaffen i
Den Gamle By.

Kl. 19.30 Vi synger fortiden frem v/ Søren Jensen.

Kl. 17.45 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag og folkedanseopvisning.
Kl. 19.00 Fællessang v/ Helge Teglgård.

ONSDAG DEN 10. MARTS
Kl. 10.00 ”Hvad ligner det?” v/ Peter Flejsborg.
Fra kunst, som man kan se hvad er, til abstrakt kunst.

LØRDAG DEN 13. MARTS
Kl. 09.00 Morgensamling Herefter afrejse.

