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

til hjerte og hjerne

“
“

DAGSPROGRAM 
Kl. 07.20  Mulighed for morgenmotion
Kl. 08.00  Morgenmad
Kl. 09.00  Morgensamling
Kl. 10.00  Foredrag
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 13.30 Mulighed for aktivitet 
Kl. 15.00  Kaffe, te og kage
Kl. 15.30 Foredrag
Kl. 18.00  To-retters aftensmad
Kl. 19.30  Aftenarrangement
 Aftenkaffe, te og lidt sødt

UDFLUGT
Aarhus til prøve med Aarhus Symfoniorkester

MEDVIRKENDE
• David Bugge, lektor i teologi ved Aarhus Universitet 
• Torben Heuer, lektor i russisk sprog, kultur og historie
• Nana Kofoed Nielsen, cand. mag. med speciale i  
 Svetlana Aleksijevitjs forfatterskab
• Mathias Hammer, musikvært Danmarks Radio
• Peter Aabo Sørensen, idéhistoriker og adjunkt  
 ved Aarhus Universitet
• Søren Jensen, historiker og musiker
• Marianne Josefsen, historiefortæller og forfatter
• Peter Bock Nielsen, cand. mag. i russisk
• Anne Pernille Bendtsen, cand. phil. i russisk 
• David Strong Trio: Romane Nicolas, violin,  
 Muriel Cellier, cello og David Strong, klaver

KURSUSLEDERE
Helle Bak Holvad og Carsten Holvad, forstander

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

www.rudestrandhojskole.dk

PRISER
Kr. 4.850,- 
Rabat: 400 kr. pr. person ved enkeltværelse uden 
havudsigt eller i delt dobbeltværelse med havkig.

Gratis bustransport t/r Skanderborg Station
Giv besked ved tilmelding.

I skrivende stund – september 2022 - mens russerne 
fortsat har invaderet Ukraine, er det lidt specielt at an-
noncere et kursus med titlen “De store russere”. 

Når vi gør det alligevel, er det blandt andet, fordi de 
 elskede forfattere og komponister fra 1800-tallet ikke 
bærer et ansvar for det, der sker i dag. 

På dette kursus skal vi beskæftige os med store fortæl-
linger af bl.a. Dostojevskij og Tolstoj, men også nutidige. 
Og vi skal høre om de store komponister - bl.a. Tjajkov-
skij og Sjostakovitj - og måske derigennem blive klogere 
på den russiske folkesjæl.   

Mød bl.a. musikformidler Mathias Hammer, idehistoriker 
Peter Aabo Sørensen og lektor David Bugge. Og kom 
med til introduktion og generalprøve hos Aarhus Symfo-
niorkester i Musikhuset i Århus. Orkest ret øver 3 værker 
før aftenens koncert. Bl.a. Petrujska af Igor Stravinskij.
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DE STORE
RUSSERE

Kursus 10A 6 dage 6.3. - 11.3.2023



P R O G R A M

MANDAG D. 6. MARTS
Kl. 13–14  Ankomst og indkvartering
 Kaffe, te og boller
Kl. 14.45 Præsentation og intro til ugen

Kl. 16.15 Fortællingens force 
 v/ David Bugge
Med eksempler fra litteraturens, 
filmens og teologiens verden re-
flekterer foredraget over fortæl-
lingens styrker (og svagheder) 
med hovedfokus på løgnens og 
sandhedens forbandelser og vel-
signelser. Foredraget kommer 
bl.a. omkring Blixen, Løgstrup, 
Astrid Lindgren, Lars von Trier og 
Knaus gård og omkring eksistentielle nøgletemaer som 
død, kærlighed og livsmod.

Kl. 19.30  Klassisk koncert med David Strong Trio

Musik for duo og trio af Shostakovitch , Tchaikovsky , 
Rachmaninoff, Prokofiev og Stravinsky. Musik som viser 
de store følelser, drama og melankoli, som findes hos 
de russiske komponister, inklusiv Shostakovitchs skæve 
jazz inspirerede satser for klavertrio.
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TIRSDAG DEN 7. MARTS
Kl. 10.00 Rusland lige nu 
 - russisk selvforståelse og krigen  
 v/ Torben Heuer
Hvordan opfatter russerne sig 
selv, og hvordan er deres værdi-
sæt? Hvad kan forklare russernes 
syn på krigen i Ukraine og den 
tilsyneladende massive opbak-
ning bag Putin? Ud over disse 
spørgsmål har foredraget fokus 
på, hvordan russerne ser på de-
res lands rolle i verden, fra etable-
ringen af Rusland som stormagt under Peter den Store 
og de følgende tsarer til Sovjetperioden og derefter det 
nye Rusland efter 1991, som i dag er nærmest enevæl-
digt styret af Putin. Torben Heuer vil undervejs give en 
pejling af ”russiskhed” – af nogle kaldet ”den russiske 
sjæl”. Også temaer som holdningen til Stalin og den 
russisk-ortodokse kirke samt påstået vestlig russofobi 
bliver taget under behandling.

Kl. 13.30 Sjostakovitj og musikken 
 i Stalins Sovjetunionen 
 v/ Mathias Hammer
I Sovjetunionen var kunsten et 
centralt propagandaværktøj. For 
Stalin var musikken indadtil et 
middel til at opdrage borgerne til 
sin kommunistiske ideologi. Ud-
adtil skulle den sovjetiske musik 
fungere som en magtdemonstra-
tion, der beviste for omverdenen 
at russiske kunstnere var genier.
Komponisten Dmitrij Sjostakovitj (1906-1975) blev på 
skift Stalins Wunderkind og Prügelknabe. Sovjetunio-
nens bedste komponist var tvunget til at balancere sit 
liv og sin karriere på en knivsæg. For hvordan kompo-
nerer man som en fri kunstner, når man har censurmyn-
dighederne på nakken, og når straffen for forkerte toner 
er døden. Gennem Sjostakovitj kommer vi helt tæt på 
Stalins regime og konsekvenserne for dets befolkning. 
En fortælling om storpolitik, drab, frygt og et menneske, 
der komponerer med livet som indsats.

Kl. 15.30 Så syng da v/ Mathias Hammer
Med fødderne solidt plantet i dansk og europæisk mu-
sikhistorie, og med en baggrund som klassisk pianist, 
har Mathias Hammer deltaget i sangbogsudvalgets 
enorme arbjede med at gennemspille, vurdere og ud-
vælge sange til den nye højskolesangbog. Vi hører både 
om processsen og om de sange, som undervejs fik en 
særlig plads som personlige favoritter.



Kl. 19.30 Min russiske families liv og skæbne 
 i Stalins skygge 
 v/ Anne Pernille Bendtsen
Pernilles russiske eksmand dø-
de i 2012, kun 48 år gammel, og 
hun arvede sammen med sine 
børn hans families lejlighed i Mo-
skva, hvor de tømte skuffer og 
skabe, og ud af bunken af gamle 
breve, diplomer, billeder og ap-
pelskrivelser udfolder sig historien 
om en sovjetisk families liv - en 
verden, Pernille naivt giftede sig ind i som ganske ung 
russiskstuderende.
Hun skrev oprindeligt sin fortælling i en anden virkelig-
hed - en virkelighed, som ændrede sig kl. 4 om mor-
genen den 24. februar 2022, da Rusland invaderede 
Ukraine. Derfor ændrer hendes fortælling sig. Ikke det 
gennemlevede, oplevede og følte, men den historiske 
ramme, som hendes russiske families tragiske skæb-
ne er en del af, og som vi alle er blevet en del af – et 
nyt foruroligende kapitel i verdenshistorien og samtidig 
skræmmende kendt. 

ONSDAG DEN 8. MARTS
Kl. 10.00 Den ukrainsk-russiske forfatter 
 Nikolaj Gogol (1809-1852) 
 v/ Torben Heuer
Ved siden af de store, mere kendte forfattere Dosto-
jevskij og Tolstoj rager også Nikolaj Gogol op i russisk 
litteratursammenhæng. Han er mest kendt for sin ab-
surd-groteske  ’slyngelroman’  »Døde sjæle« (1842) 
om russiske provinsgodsejere, der kan ses som en 
samfundssatire, men også novellesamlingen »Peters-
borg-fortællinger« (1835 ) om broget storbyliv og klas-
seulighed, herunder ’det lille menneske’-temaet,  har bi-
draget til hans stjernestatus. 
Ud over sin litteraturhistoriske tyngde i overgangen mel-
lem romantik og realisme er Gogol i dag blevet en form 
for kastebold mellem ukrainsk og russisk kulturarv: 
Hvad er/var egentlig hans nationale tilhørsforhold, født 
som han var i Ukraine, men senere bosat i Rusland? 
Gogols personlige historie er sammensat, og det sam-
me gælder hans forfatterskab. 

Kl. 15.30 Ikke alene miraklet  
 v/ Peter Aabo Sørensen
Dostojevskij hører til de forfattere, der ikke blot viser os 
et snævert udsnit af menneskets virkelighed, men ska-
ber et helt univers. Her befinder vi os ikke i en lunken 
midte, men møder en erfaringsverden, der rækker fra 
himmel til helvede, fra det grænseløst gode til det af-
grundsdybt onde, en erfaringsverden med en intensitet 
og fylde, der kan sætte vores egen i perspektiv.

Kl. 19.30 Strejftog i russisk musik
 v/ Søren Jensen
Rusland er kendt for dystre roma-
ner, kosakker, glimrende vodka – 
og en desværre meget aggressiv 
holdning til sine naboer. Musikken 
er der ikke så mange, der kender 
– bortset fra måske Tjajkovskij. 
Og det er faktisk synd, for den 
russiske musik er utrolig alsidig, 
farverig og meget smuk.
Vi skal høre om den russiske musiks særpræg og ud-
viklingen fra den spæde start i midten af 1800-tallet og 
frem til årene efter den russiske revolution. En tid, der 
spænder fra den smukkeste og mest rørende roman-
tiske musik til de mest vilde tonale eksperimenter. Hør 
om Musorgskij, Tjajkovskij, Skrjabin, Prokofiev, Stravin-
skij og mange andre spændende russiske komponister.

P R O G R A M
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TORSDAG DEN 9. MARTS
Kl. 08.20 Afgang til Aarhus
Kl. 09.15 Introduktion til generalprøve 
Kl. 10.00 Generalprøve med Aarhus 
 Symfoniorkester i Symfonisk Sal

Oplev den sidste prøve inden orkestrets torsdagskon-
cert. Da det er en prøve, kan der forekomme stop og in-
struktioner undervejs - og det er faktisk ret spændende 
at overvære.
Der prøves på Karsten Fundals »Suite fra Inkognito 
 Royal«, Carl Nielsens »Violinkoncert« og Igor Stravinskijs 
»Petrusjka«.

Sen frokost i Rude

Kl. 15.30 Historiefortælling 
v/ Marianne Josefsen

Mariane Josefsen har fortalt hi-
storier i mere end tyve år. Denne 
gang medbringer hun en samling 
fortællinger af Leo Tolstoj, som 
foregår i det russiske landmiljø.
Disse fortællinger har - trods de-
res oprindelse i Rusland for over 
100 år siden - stadig en forun-
derlig aktualitet. De behandler 
emner som naboskab, griskhed, søgen efter det gode 
liv. Emner som vi alle kender til. 
Mariane har redigeret teksterne, så de passer til den 
mundtlige historiefortælling.

Kl. 19.30 Filmforevisning

P R O G R A M
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FREDAG DEN 10. MARTS
Kl. 10.00 I krig og kærlighed
 Turgenev, Dostojevskij og Tolstoj
 v/ Peter Bock Nielsen 
De tre samtidige forfattere Ivan 
Turgenev, Fjodor Dostojevskij og 
Lev Tolstoj anses som de tre sto-
re forfattere inden for den særlige 
russiske realisme. Umiddelbart er 
der også meget, der binder dem 
sammen. Men der er også me-
get, der skiller. 
I deres værker kommer det reali-
stiske til udtryk på meget forskellige måder, og de hav-
de radikalt forskellige holdninger til Rusland og det rus-
siske folks identitet og plads i verden. Ydermere havde 
de tre meget forskellige personligheder, hvilket ikke bare 
førte til gnidninger, men i perioder til egentligt fjendskab. 
I dette foredrag udlægges de tre forfatteres forfatterska-
ber og diskuteres i forhold til hinanden. Ikke mindst ta-
les om deres indbyrdes personlige forhold med alt, hvad 
det indebærer, og der vises, at de virkelige forfattere kan 
være lige så forfængelige og arrogante, men mest af
alt farverige og underholdende, som de karakterer, de 
skaber i deres værker.

Kl. 14.00 Svetlana Aleksijevitj 
 v/ Nana Kofoed Nielsen
Den belarussiske forfatter og 
journalist Svetlana Aleksijevitj 
vandt i 2015 Nobelprisen i litte-
ratur for sine fem værker, der be-
skriver begivenheder i Sovjetunio-
nens historie gennem almindelige 
menneskers beretninger. Aleksi-
jevitj kalder sig selv for ”sjælehi-
storiker”, for det er ifølge hende 
i samtaler med mennesker om deres tanker og følelser, 
at det virkelige drama udfolder sig.
Nana Kofoed Nielsen fortæller om bøgerne og om Alek-
sijevitjs metode og poetik.

Kl. 18.00 Hvidvin i dagligstuen
Herefter afslutningsmiddag og festaften. 
Underholdning med russisk sangprogram ved harmoni-
kaduoen Eva Hansen og Torben Heuer, som vil akkom-
pagnere og kommentere udvalgte russiske sange i dansk 
oversættelse. Vi vil således kunne synge med på  ”klas-
sikere” som »Kalinka«, »Katjusha«,  »Stenka Rasin« og 
»Bjørnen vågner« (i Benny Andersens kendte udgave). 

LØRDAG D. 11. MARTS
Kl. 09.00 Morgensamling - herefter afrejse.
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