Kunst
i naturen
19.09.21 - 25.09.21

MAJ

PROGRAM
Kunst i naturen
Fordyb dig i kunst og kreative processer: Vi tager ud i den danske natur for at
lade os inspirere, tegne og male. Ugen byder på masser af inspirerende
naturoplevelser og arbejde i det fri.
På dette ugekursus fordyber vi os i kunst og kreative processer.
I løbet af ugen bliver du præsenteret for forskellige teknikker og materialer,
bl.a. akvarel, blæk, mixmedia og ler.
Der er mulighed for fordybelse i det som tiltaler dig mest.
Afhængig af vejret vil det være muligt at arbejde både ude og inde.
Alle kan være med, både begyndere og øvede.
Materialer
Skolen sørger for grundmaterialer som kan bruges. Har du egne pensler, papir,
farver m.m. som du gerne vil arbejde med vil det være godt at tage det med.
Søndag den 19. september
15.00
Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen
17.00
Rundvisning på Højskolen
18.15
Middag i spisesalen
19.00
Velkomst til Askov Højskole og fællessang
ved komponist og højskolelærer Kristian la Cour.
Introduktion til ugen der kommer ved kursuslederen.
Aftenkaffe.
Mandag den 20. september
07.45 – 08.15 Morgenmad
08.30 – 09.00 Morgensamling i
foredragssalen ved
højskoleforstander
Rikke Holm.
09.30
I Højskolens værksted
bliver vi introduceret til
det at tegne med blæk.
Vi afprøver forskellige
teknikker så vi er godt
rustet til at tage til Kolding geografiske have
for at arbejde.
Adelige blomster tegnet af Jens Lund.

12.30

Frokost i spisesalen

13.15

Vi tager til Kolding Geografiske have. Inspireret af dagens
oplæg skitser, tegner og maler vi.

17.30
18.15

Cirka hjemkomst til højskolen.
Middag i spisesalen.

19.30

Akvarelmaler Gitte Hadrup kommer til
Askov for at introducere os til hendes
brug af materialer og farver. - Jeg
bruger oftest Windsor og Newton
akvarelfarver på tube og glæder mig til at
præsentere mulighederne ved disse
farver.

Tirsdag den 21. september
07.45 – 08.15 Morgenmad og madpakker smøres af køkkenet
08.45
Akvarelmaleri kan godt være en passion!
Sammen med akvarelmaler Gitte Hadrup tager vi på
Heldagstur til Vadehavet, porten til UNESCO Verdensarv,
Danmarks største, fladeste og vådeste Nationalpark.
-Jeg elsker at sidde ude i
naturen og male akvareller.
Det er en fantastisk måde at
opleve vejrets, farvernes og
lysets skift. Det kan være
vældigt nervepirrende at
forsøge at fange et
øjebliksbillede af stedet hvor
man sidder. Men det er en dejlig kamp.

17.00

Aftensmaden spises på
Vadehavscenteret.
Herefter afgang til
SORT SOL
et sted ved vadehavet.
Biolog fra Vadehavscenteret
guider og fortæller om
fænomenet Sort sol.
Vi lader os inspirere.

21.00

Cirka
hjemkomst til
højskolen.
Natmad i
spisesalen

Onsdag den 22. september
07.45 – 08.15 Morgenmad
08.30 – 09.00 Morgensamling i foredragssalen
09.30 –12.00 FORM & LER.
I dag bliver vi på
højskolen for at
modellere mennesker i
ler. Her skal vi skitsere
og forme os frem til
rummelige figurer af
mennesker.
12.30

Frokost i spisesalen

14.00-16.00

Fortsat FORM & LER

18.15

Middag i spisesalen.

19.30

Yoga

Torsdag den 23. september
07.45 – 08.15 Morgenmad
08.30 – 09.00 Morgensamling i foredragssalen

09.30 -12.00 Kunst i naturen eller natur i kunsten.
I dag arbejder vi sammen med
Lise Vestergaard der er kunstner
med fokus på kunsten som
bæredygtig formidler og kunsten
som en naturlig fortælling.
I løbet af denne dag vil du blive
præsenteret for naturlige,
miljøbevidste teknikker i fremstilling
af billedkunsten, hvor der også er
fokus på at skabe god storytelling.
Billedet vil fremstå som mixmedia det vil sige, et billede som blander
forskellige teknikker sammen som
eks. collage, natur og motiv.
12.30

Frokost i spisesalen

14.00-17.00

Fortsat Kunst i naturen eller natur i kunsten.
Dagen afrundes med en fernisering & bobler
Middag i spisesalen.
Sangaften med komponist og højskolelærer Kristian la Cour.

18.15
19.30

Fredag den 24. september
07.45 – 08.15 Morgenmad
08.30 – 09.00 Morgensamling i foredragssalen
09.45
Blæk, akvarel, modellering, mixmedia, du vælger hvilket
materiale du gerne vil arbejde med. På Højskolen er der fine
udsigter og der er gode muligheder for at arbejde med
perspektiv i billederne.
17.30

Ugens billeder.

18.30

Afslutningsmiddag.

Lørdag den 25. september
8.00 – 9.00
Morgenmad – derefter afrejse
Der serveres ud over alle måltider formiddags,
eftermiddags og aftenkaffe hver dag.
Ret til ændringer forbeholdes

Kursusleder og medunderviser
Lene Kersting er uddannet fra Designskolen i Kolding, hun
har i en periode studeret maleri på Icelandic college of art
and crafts, Reykjavik.

KURSUS

Kunst i naturen.

DATO
STED

19 - 25. september 2021
Askov Højskole

PRIS

4.950,- kr.
Prisen er inkl. ophold,
undervisning, foredrag og
ture, sengetøj, linned og
håndklæder. Mulighed for
enkelt-/dobbeltværelse.
med eget bad/toilet mod
tillæg.

PROGRAM

MEDBRING

KURSUSLEDER

Detaljeret program findes
ligeledes under
”KORTE KURSER” på
www.askov-hojskole.dk
Dagtursrygsæk,
drikkedunk, lille stol.
Evt. egne materialer som
du gerne vil bruge.

Højskolelærer
Lene Kersting.

Du ventes til Askov Højskole søndag
den 19. sept. mellem kl. 15-17.
Alle intercitytog standser i Vejen, hvorfra
der er 3 km til højskolen. Der er mulighed
for at blive hentet på stationen kl. 15.00 –
se tilmelding.
Vi henviser i øvrigt til:
PM Taxi tlf. 75 36 23 25
Prisen for ophold, undervisning, foredrag
og ture kr. 4.950 (enkeltværelse med
håndvask).
Ønskes der enkelt-/dobbeltværelse med
eget bad og toilet tillægges prisen
kr. 500. (Kryds af på tilmeldingen.
Vi kan dog ikke garantere ønsket bliver
opfyldt).
Når der fra Askov Højskole foreligger
bekræftende svar på tilmeldingen,
opkræves samtidig et indmeldelses-gebyr
på 500 kr., der fratrækkes den endelige
kursuspris. (Indmeldelsesgebyret er et
admini-strationsgebyr og udgør de 500
kr.). Indmeldelsesgebyret betales ikke
tilbage ved afbud.
Ved afmelding mindre en 3 uger før
kursusstart, sker der ikke tilbage-betaling.
Hvis du ikke er dækket ved afbestilling
gennem dit forsikrings-selskab eller
lignende, kan vi tilbyde en
afbestillingsforsikring gennem Europæiske
Rejseforsikring.
Afbestillingsforsikringen koster 6,25% af
opholdets pris og skal bestilles sammen
med opholdet.
Kurset slutter lørdag den 25. september
efter morgenmad (kl. 08.00 – 09.00).
Afgang med taxi/bus kl. 09.20 fra
højskolen til Vejen Station.

TILMELDING (Udfyldes nemt på www.askov-hojskole.dk)
KURSUS
DATO
NAVN
ADRESSE
CPR.NR.

TLF.NR.

E-MAIL
KOMMUNE
Enkeltværelse med håndvask kr. 4.950,Enkeltværelse med bad/toilet kr. 5.450,Dobbeltværelse med bad/toilet kr. 5.450,Ønsker at bo på dobbeltværelse med:

Vegetar
Ønsker tilmelding til nyhedsbrev
Ønsker afbestillingsforsikring
Ønsker afhentning på stationen – Kun kl. 15.00
DATO

UNDERSKRIFT

Tilmeld dig digitalt – det er nemt og du sparer samtidig porto – klik ind på:
www.askov-hojskole.dk/korte-kurser.dk
Tilmelding pr. brev sendes til: Askov Højskole – Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen.

Maltvej 1, Askov – 6600 Vejen – Tlf. +45 76 96 18 00
info@askov-hojskole.dk – www.askov-hojskole.dk

