KUNST-LITTERATUR-HISTORIE
10.10.21 – 16.10.21

PROGRAM
På kurset får du indblik i brydninger og tendenser inden for kunst, litteratur og historie.
Det sker gennem en bred vifte af aktiviteter
Dagsrytme:
08.00 Morgenmad – 08.45 Morgensamling - 11.45 Frokost - 18.15 Aftensmad
Der serveres formiddagskaffe, eftermiddagskaffe og aftenkaffe hver dag.
Søndag, d. 10. oktober
15:00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen.
17:00 Rundvisning med Kristian la Cour og Lillian Hjorth-Westh
18:15 Middag i spisesalen.
19:30 Introduktion ved kursuslederne.
Aftenkaffe – derefter fællessang med Kristian la Cour

Lillian Hjorth-Westh Kristian la Cour

Iben Mondrup

Nynne Bjerre Chr.

Mandag, d. 11. oktober
09:15 Foredrag med fortæller Lillian Hjorth-Westh: Tove Ditlevsen - Hun skrev om
universelle emner i livet og kunne rime hjerte på smerte uden at det blev
banalt. Som forfatter var hun loyal og tro mod sit Vesterbro og talte de
svages sag, men angsten for ikke at slå til, slog hende ud. Hun skriver ærligt,
følsomt og alvorligt, men også med livsglæde, humor og dyb psykologisk
indsigt.
15:00 Foredrag med forfatter Iben Mondrup: Tabita
I Iben Mondrups nye roman er ægteparret Eva og Berthel kommet hjem til
Danmark med to adopterede børn efter en årrække i Grønland. Det er midten
af 60’erne, og både forholdet imellem Eva og Berthel og imellem Grønland
og Danmark knager. De to børn, Tabita og Vitus, skal finde sig til rette i en
familie, hvor fortiden helst skal udslettes, fordi den er sprængfuld af fortielser
og farlige spændinger imellem to kulturer. Foredraget handler om en periode
i den dansk-grønlandske historie, hvor det ikke var usædvanligt, at børn blev
bortadopteret til danske familier mere eller mindre lemfældigt. Det havde
store konsekvenser, ikke mindst for børnene.
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19:30 Foredrag med Nynne Bjerre Christensen: De forsvundne polarforskere. Danmarksekspeditionen 1906-8 er formentlig den mest dragende og
fascinerende, danske polarekspedition. Den 28-mand store ekspeditionen
skulle kortlægge det nordøstligste hjørne af Grønland med skib og
hundeslæder. Det lykkedes, men undervejs forsvandt tre af ekspeditionens
mest prominente deltagere, lederen Mylius-Erichsen, løjtnant Høeg-Hagen
og slædefører Brønlund. Kun Brønlunds lig blev fundet. Men hvor blev
Mylius-Erichsen og Høeg-Hagen af? Og hvad skete der i de sidste måneder
af slædeholdets liv? - Journalist og tidligere Deadline-vært Nynne Bjerre
Christensen har selv deltaget i tre ekspeditioner til Nordøstgrønland for at
finde de forsvundne polarforskere.
Tirsdag, d. 12. oktober
09:15 Foredrag med den grønlandske grafiker, maler, billedhugger og billedkunstner
Aka Høegh: Mit liv som kunstner. – Aka Høegh har bl.a. modtaget legater og
hædersbevisninger for sit arbejde fra Statens Kunstfond, Dansk Grønlandsk
Kulturfond og Nordisk Kulturfond m.fl.
15:00 Foredrag med forfatter Katrine Marie Guldager: ”Det samme og noget helt
andet” – ”Romanen følger en ung kvinde der under dramatiske
omstændigheder mister først en veninde, og kort efter sin far (som jeg også
selv mistede en veninde og en far da jeg var ung). Romanen handler også
om arvestrid og om familiens skrøbelige fællesskab. Hvordan føles det at
være medlem af en familie, hvor du grundlæggende er i tvivl, om du kan
stole på de andre? Hvor langt vil du gå for at være en del af fælleskabet? Vil
du ofre dig selv?”, fortæller Katrine Marie Guldager.

Katrine M. Guldager
Aka Høegh,
foto Ivars Silis
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19:30 HVORDAN MAN SKABER DEN STORE OPLEVELSE
Hvad er forudsætningerne for succes? - Hvordan når du bedst “ud over
rampen”? - Hvordan sælger du dit budskab bedst muligt? - Hvordan får du
bedst “dit publikum” i tale? I et engagerende og underholdende foredrag
fortæller Peter Langdal med udgangspunkt i virke som en af Nordeuropas
førende instruktører af såvel moderne dramatik, store klassikere, musicals og
opera om sine metoder til at skabe den unikke oplevelse.
Onsdag, d. 13. oktober
08:00 Morgenmad og madpakkesmøring
09:00 Heldagstur til Faaborg Museum: ”Verden som atelier – fynbomalernes
værker bliver til”. Her får vi frokost i museets cafe. Turen fortsætter til
herregården Broholm Slot. Her får vi en historisk rundvisning og nyder
eftermiddagskaffen i de smukke rum.
19:30 Sangaften med Kristian la Cour
Torsdag, d. 14. oktober
09.15 Foredrag med forfatter og foredragsholder Anne Marie Glistrup: Mogens
Glistrup – politikeren, provokatøren og privatpersonen.
Hør om en skæbne i danmarkshistorien – om Mogens Glistrup og hans
begivenhedsrige liv – fortalt af hans datter: Det politiske Danmark ændrede
sig i 1973 ved Jordskredsvalget, da Mogens Glistrup stormede ind i
Folketinget med Fremskridtspartiets 28 mandater. Glistrup provokerede med
sin kamp mod de alt for høje skatter, mod uforståelige love, mod papirnusseri
og den meget store indvandring af fremmede til landet. Glistrups kritiserede
indkomstskatten – systemet svarede igen med en retssag. Glistrup var
utrættelig – og kæmpede livet igennem med åben pande, for hvad han for
alvor troede på. Han var anderledes, han sagde tingene lige ud og var sig
selv. Han læste meget – også litteratur, han kendte sine klassikere, sin
højskolesangbog, teater og revy.
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Anne Marie Glistrup

Zenobia

Else Marie Dam-Jensen

15:00 Foredragskoncert i forbindelse med fællessangens betydning for
Genforeningen med museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen og
Zenobia. Koncerten byder på trioens koncertnumre, Elsemaries fortællinger
og fællessang.
19:30 Koncert med Michael Sunding, klaver og Mads Vinding, bas. På Carl
Nielsens 150 års fødselsdag udkom albummet ”The melodies of Carl
Nielsen”.
Fredag, d. 15. oktober
09:30 Foredrag med fortæller Lillian Hjorth-Westh: Rundt om Oluf Høst.
Bornholm, Gudhjem og Oluf Høst hænger nøje sammen. Museet ligger i dag
i hans hjem på Norresan i Gudhjem, og er et besøg værd. Foredraget er ikke
en analyse af malerierne, men handler om manden, maleren og
Gudhjemboen Oluf Høsts liv, virke og betydning fra hans fødsel i Svaneke i
marts 1884 til hans død i Gudhjem i maj 1966
13:15 Busafgang Askov Højskole til Museet Sønderskov.
18:30 Festmiddag
Lørdag, d. 16. oktober
08:00 Morgenmad og derefter afrejse.

Michael Sunding og Mads Vinding

FAKTA
KURSUS

Kunst-Litteratur-Historie

DATO

10.-16. oktober 2021

STED

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.

ANTAL

Max. 103 deltagere.

PROGRAM

Detaljeret program findes
ligeledes under
”KORTE KURSER” på
www.askov-hojskole.dk

KURSUSLEDERE

Lillian-Hjorth Westh
Kristian la Cour

Forsidefoto:
Peter Langdal

PRAKTISK INFO
Du ventes til Askov Højskole søndag
d. 10. oktober 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:
VTS Taxi tlf. 74 54 28 70
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 indmeldelsesgebyr på 500 kr., der fratrækkes den
endelige kursuspris.
(Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og udgør de 500 kr.).
Indmeldelsesgebyret betales ikke
tilbage ved afbud.
Ved afmelding mindre end 3 uger før
kursusstart, sker der ikke
tilbagebetaling. Hvis du ikke er dækket
ved afbestilling gennem dit
forsikringsselskab 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 16. oktober
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 afbestillingsforsikring
Tilmeld dig nyhedsbreve
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

