DANS DANS DANS
05.09.21 – 11.09.21
i samarbejde med leder af Husted Dans, Birgit Husted

PROGRAM
Dans er den motionsform som aktiverer flest muskelgrupper - inkl. lattermusklerne.
Her kan alle være med både med og uden partner.
Danseinstruktør er Birgit Husted, leder af Husted Dans Kolding
Dagligt program
08.00 Morgenmad – 08.30 Morgensamling ved højskolens lærere m.fl. (ikke lørdag)
11.45 Frokost – 18.15 Aftensmad
Søndag, d. 5. september
15:00 Ankomst og indkvartering. Kaffe i spisesalen.
17:00 Rundvisning ved højskolelærer Kristian la Cour
18:15 Middag i spisesalen.
19:30 Velkomst ved kursuslederne Birgit Husted og Kristian la Cour
Kaffebord og fællessang ved Kristian la Cour
Birgit Husted

Kristian la Cour

Julia Tabakova

Birgit Husted
Kristian la Cour
Julia Tabakova
Mandag, d. 6. september
09:15 Tivolis balletchef, Peter Bo Bendixen fortæller om sit liv
11:15 Dans med Birgit Husted
14:30 Dans med Birgit Husted
19:30 Koncert med Julia Tabakova, klaver. Julia er født og opvokset i Ukraine,
uddannet som solopianist, akkompagnatør og operarepetitør i 2004 fra Det
Nationale Tchaikovski Musikakademi i Kiev. Derfra er hun uddannet som
solopianist, akkompagnatør og operarepetitør i 2004. I 2008 debuterede Julia
fra solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium. Julia har været repetitør
på Den Jyske Opera, sprogcoach på Det Kongelige Teater, og
akkompagneret utallige operasangere (og instrumentalister) til koncerter,
konkurrencer, optagelsesprøver og festivaler.

PROGRAM

Rikke Holm
Tirsdag, d. 7. september
09:15 Foredrag med højskoleforstander Rikke Holm: Forfatteren Jojo Moyes
skriver om alvorlige emner med engelsk humor. I foredraget går vi på
opdagelse i hendes univers.
14:30 Dans med Birgit Husted
19:30 Sangaften med Kristian la Cour

PROGRAM
Onsdag, d. 8. september
07:30 Morgenmad og madpakkesmøring
08:30 Heldagstur til Galleri Galschiøt i Odense, hvor Jens Galschiøt er guide.
Her nyder vi også vores madpakker. Turen fortsætter til Humlemagasinet i
Harndrup, hvor vi ser Sigfred Pedersen Museet, besøger temahaverne og
det historiske dukkemuseum. I de hyggelige stuer får vi eftermiddagskaffe.
19:30 Visekoncert med Kristian la Cour
Torsdag, d. 9. september
09:15 Foredrag med idehistoriker og rejseleder Christian Friis: Kina før og nu.
Kina er med sine ca. 5000 år på bagen en af verdens ældste kulturer. Som
verdens tredjestørste land og verdens folkerigeste nation spiller landet en
kolossal rolle i nutidens globale forhold. Tag med på et strejftog gennem
Kinas historie, gennem kejsertiden, republikken, den kommunistiske
revolution og Mao-tiden til de økonomiske reformer og Kinas ubestridte plads
blandt verdens førende nationer.

Christian Friis

Jens Galschiøt
14:30 Dans med Birgit Husted (Festsal)
19:30 Dans med Birgit Husted (Festsal)

PROGRAM
Fredag, d. 10. september
09:15 Dans med Birgit Husted
14:00 Foredrag med fhv. højskoleforstander, fortæller Lillian Hjorth-Westh:
Sigfred Pedersen i ord og toner. - Alle kender Katinka og Søren,- alle nyder
at synge hans dejlige viser, men alle kender ikke hans historie. Lillian vil i
foredraget fortælle om Sigfred Pedersen fra han blev født i 1903 i Harndrup
på Nordvest Fyn til hans død i Nordsjælland i 1967. Det er en dejlig historie
om et meget virksomt og omgængeligt menneske, der satte sit positive præg
på alle. I foredraget synges de gode og kendte sange som fællessang.

Lillian Hjorth-Westh
18:30 Festmiddag
20:00 Danseshow i Festsalen - derefter dans til ”Damgaard Duo”
Lørdag, d. 11. september
08:00 Morgenmad og derefter afrejse.
09:20 Taxi / bus fra højskolen til Vejen Station
Der er formiddags- og eftermiddagskaffe hver dag.
Ret til ændringer forbeholdes.

Humlemagasinet

Damgaard Duo

FAKTA
KURSUS

Dans Dans Dans

DATO

5. - 11. september 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. 40 deltagere.

PROGRAM

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

KURSUSLEDERE

Birgit Husted
Kristian la Cour

Forsidefoto: Peter Bo Bendixen

PRAKTISK INFO
Du ventes til Askov Højskole søndag
d. 5. september 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 Taxa
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 11. 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 afhentning på stationen – Kun kl. 15:00
Ønsker afbestillingsforsikring
Tilmeld mig nyhedsbreve
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

