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Et sommerkursus på Grundtvigs Højskole giver plads for 
fordybelse, inspiration og nærvær. Du vil blive forundret 
over, hvor meget du kan nå på bare én uge på højskole. 

Alle kan deltage på et sommerkursus, for der er mange 
mange forskellige kurser at vælge imellem. Du kan 
fordybe dig i dine interesser og møde nye mennesker, 
mens du bliver forkælet med lækker mad, spændende 
foredrag og masser af højskolestemning.

Indhold
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Det siges, at oplevelser er en af de få ting i verden, som bliver 
større ved at blive delt med andre. Vi indbyder over sommeren 
til ni højskoleuger med forskellige oplevelser, hvor vægten er 
lagt på faglig forkælelse og fornøjeligt fællesskab.

I denne folder kan du få et overblik over hvilke kurser, vi 
udbyder i sommeren 2019. Programmet indeholder både 
vores klassiske kurser med filosofi, litteratur, historie og 
politik, kunstkurser med maleri, tegning eller foto og sidst, 
men ikke mindst, mange kurser med kor og musik.

Alle kursusuger er selvstændige højskolekurser, hvor der 
godt kan være delkurser samtidigt. Måltider, morgensamling, 
enkelte foredrag, evt.ekskursion og mange aftenarrangementer 
er oftest fælles. 

Da kurserne er tilrettelagt lang tid inden afvikling kan afbud 
eller ændringer i de enkelte ugeprogrammer desværre 
forekomme. Vi holder dog altid ugeprogrammerne opdateret 
på hjemmesiden www.grundtvigs.dk

Vi håber du kan finde nogle interessante tilbud, og vi vil 
glæde os til at byde dig velkommen som sommerkursist 
på Grundtvigs Højskole.

Se programmer og evt. ændringer 
for kurserne på www.grundtvigs.dk

Højskolen kan kontaktes på 
tlf. 4826 8700 eller info@grundtvigs.dk
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Med venlig hilsen 

Jakob Mejlhede Nielsen 
Forstander

Eksperimenterende maleri

Søndag den 23. juni
15.00-17.00 Ankomst og indkvartering. Te, kaffe og brød 
17.00  Fælles velkomst i Foredragssalen
17.30  Velkomst og præsentation i værkstedet
18.00  Sankt Hans middag – grill i parken
20.30  Bålet tændes. Årets båltale
21.00  Åbning af årets pressefoto + come together

Mandag den 24. juni
09.00  Morgensamling
09.30  Oplæg og værksted
13.30  Værksted
19.30  The Need of Collaboration Foredrag v. fotograf Tina Engberg

Tirsdag den 25. juni
09.00  Morgensamling
09.30  Oplæg og værksted
13.30  Værksted
19.30  Den hudløse fortælling Foredrag v. Joachim Adrian

Onsdag den 26. juni
09.00  Morgensamling
09.30  Værksted. Foto- og maleworkshop sammen med 
 fotoelever
13.30  Udflugt til Louisiana med rundvisning
20.00  Musikaften

Torsdag den 27. juni
09.00  Morgensamling
09.30  Oplæg og værksted
13.30  Værksted
19.00  Kunstfilm

Fredag den 28. juni
09.00  Morgensamling
09.30  Værksted
13.30  Gennemgang. Oprydning i værksted og klargøring til  
 fernisering
17.00  Festlig fremvisning af ugens produktioner
19.00  Festmiddag

Lørdag den 29. juni
09.00  Brunch
11.00  Seneste afrejse

Maleri – med processen i fokus
En uge, hvor du udfordres til at eksperimentere med både 
udtrykket og materialer indenfor maleriet. Vi dykker ned i 
farvelæren, arbejder med lag på lag og rummet i maleriet.

Ugen er en vekselvirkning mellem bundne opgaver og tid 
til at arbejde med egne projekter.

Legen, eksperimentet, fordybelsen, udtrykket og processen 
vil være i fokus. 

Ugen vil derudover byde på spændende foredrag, 
aftenarrangementer, sang fra Højskolesangbogen 
og ikke mindst masser af højskolehygge.

Kurset er for alle, der har lyst til at kaste sig ud i 
eksperimenter med maleriet - uanset erfaring

 Kursusledere //  Hanne Bang og 
  Anne Kromann
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Søndag den 23. juni
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
17.00  Fælles velkomst i Foredragssalen
17.30  Åbning af fotofestivallen. Introduktion til program
18.00  Sankt Hans middag – grill i parken
20.30  Bålet tændes. Årets båltale
21.00  Åbning af årets pressefoto + come together

Mandag den 24. juni
09.00  Morgensamling 
09.30 Workshop 1: Photoshop for begyndere v. ZONE1/
 Rune Pedersen
 Workshop 2: Restart, Refind Photography v. Joachim Adrian
 Workshop 3: Kamerateknik for begyndere v. festivallens  
 assistenter
 Foredrag 4: Kaldet – landskab for myter v. Sofie Amalie
 Klougart
13.30  Workshop 1: Photoshop for øvede v. ZONE1/Rune Pedersen
 Workshop 2: Gadefotografi og metoder v. Joachim Adrian
 Workshop 3: Dokumentar v. Sofie Amalie Klougart
 Workshop 4: Kamerateknik for begyndere v. festivallens  
 assistenter
 Foredrag 5: Dødsritualer – At arbejde long term v. Klaus Bo
19.30  The Need of Collaboration Foredrag v. fotograf Tina Engberg

Tirsdag den 25. juni
09.00  Morgensamling
09.30 Workshop 1: Fryd v. Fryd Frydendahl
 Workshop 2: Portrættet og lysets magi v. Helga Theilgaard
 Workshop 3: Abstrakt v. Absalon Kirkeby
 Workshop 4: Den unikke fotobog. Syteknik og binding 
 v. Mette Frandsen
 Workshop 5: Personligt v. Sofie Amalie Klougart
19.30 Den hudløse fortælling Foredrag v. Joachim Adrian

Onsdag den 26. juni
09.00  Morgensamling
09.30 Workshop 1: Personlig portfolioreview v. Rune Pedersen,  
 Lærke Posselt, Sofie Amalie Klougart
 Workshop 2: Maleri og fotografi v. Joachim Adrian 
 og Hanne Bang
 Foredrag 3: Det gode fotografi v. Sigrid Nygaard
 Foredrag 4: Året. 12 måneder. 12 fotobøger v. Julia Mejnertsen
13.30 Workshop 1: Personlig portfolioreview v. Julia Mejnertsen,  
 Sigrid Nygård og Sofie Amalie Klougart
 Workshop 2: Photoshop og Retouche v. Rune Pedersen
 Workshop 3: Portrætlys v. Joachim Adrian
 Udstilling 4: Q* - The queer project - artist walk v. Lærke Posselt 
17.30 Fernisering på Q* - The queer project på Hillerød bibliotek  
 v. Lærke Posselt
20.00  Musikaften

Torsdag den 27. juni
09.00  Morgensamling
09.30 Workshop 1: Fryd v. Fryd Frydendahl
 Workshop 2: Mennesket. Det gode portræt v. Lærke Posselt
 Workshop 3: Personligt modefotografi v. Mads Telers
 Workshop 4: Den unikke fotobog. Syteknik og binding 
 v. Mette Frandsen
 Workshop 5: Analog v. Joachim Adrian
19.30 On stage portfolio review v. Thomas Borberg, Martin 
 Bubandt og Mette Frandsen

Fredag den 28. juni
09.00  Morgensamling
09.30 Kampen om det gyldne kamera Fotomarathon for alle
14.00 Den sidste legende På scenen: Anders Petersen
17.00 Finaleshow fra fotomarathon, bobler og fernisering
18.30  Gruppefoto i festtøj og festmiddag
19.00  Festmiddag

Lørdag den 29. juni
09.00  Brunch
11.00  Seneste afrejse

Der er et tillæg til 
prisen på 1.000 kroner 
på dette kursus

Kursusledere // 
Joachim Adrian og 
Sofie Amalie Klougart

Foto: Læ
rke Posselt Fo
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Vi gentager succesen fra sidste sommer, og slår dørene op til en intensiv 
festival med fotografi, som det rører sig lige nu.

Hver dag vil der være knivskarpe foredrag og praktiske workshops, 
du kan vælge imellem. Du vil blive bombarderet af aktuelt og alsidigt 
fotografi, og samtidig vil du selv blive udfordret af nogle af Danmarks 
mest toneangivende fotografer. 

På plakaten er bl.a. vildbassen Fryd Frydendahl, abstrakte Absalon 
Kirkeby og portræthåndværkeren Helga Theilgaard, long term 
fotografen Klaus Bo og mange flere. Lærke Posselt åbner 
Q* - The queer project -udstilling på festivallen. Fotocheferne 
fra Politiken og Information samt en række øvrige toneangivende 
fotohåndværkere giver personlig feedback til dit fotografi. 

Mette Frandsen og bagkvinden bag projektet ÅRET sætter fokus 
på fotobogen som frembrusende medie. Vi henter den aktuelle
Årets Pressefotoudstilling hjem til festivallen og vi gæstes 
af legenden over dem alle; svenske Anders Petersen. 
Altsammen i højskolens traditionsrige rammer, 
hvor der også bliver plads til musik under åben 
sommerhimmel og frie snakke om fotografi.
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Rytmisk kor

Program

Syng dansk

Søndag den 30. juni
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
15.45  Rundvisning på skolen
16.45  Rundvisning på skolen
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.30  Korprøve
21.15  Aftencafé med højskolesang

Mandag den 1. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Korprøve
14.00  Korprøve
16.00  Korprøve
19.30  Der findes kun to slags musik v. Nikolaj Koppel
21.15  Aftencafé med højskolesang

Tirsdag den 2. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Korprøve
14.00  Korprøve
16.00  Korprøve
19.30  Forstår du, hva´ jeg si´r – dialekter over sø og land 
 v. Michael Ejstrup
21.15  Aftencafé med højskolesang

Onsdag den 3. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Korprøve
14.00  Bland-selv-eftermiddag med forskellige workshops
19.30  Danskerne findes i mange modeller v. Natasha Al Hariri
21.30  Aftencafé med højskolesang

Torsdag den 4. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Korprøve
14.00  Korprøve
16.00  Korprøve
20.00  Koncert med Erik Grip
21.30  Aftencafé med højskolesang

Fredag den 5. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Korprøve
14.00  Generalprøve
17.00  Offentlig koncert
17.45  Fernisering
19.00  Festmiddag

Lørdag den 6. juli
08.30  Brunch
10.00  Fælles afsked
10.30  Afrejse

Vi er stolte over igen at kunne præsentere chefdirigent 
for DR Pigekoret Phillip Faber i samarbejde med den 
dygtige korinstruktør og dirigent Ole Jørgensen.

Vi synger 3-5-stemmige korarrangementer af nye og 
velkendte danske sange arrangeret af Phillip Faber og 
Ole Jørgensen selv.

Udover masser af ambitiøs og hyggelig korsang, vil 
ugens program være fyldt med spændende workshops, 

foredrag med bl.a. Nikolaj Koppel og Natasha Al Hariri, 
koncertaften med Erik Grip, højskolesang, lækker mad, 
god stemning og selvfølgelig en stor afslutningskoncert.

 Kursusledere //  Bodil Chemnitz og 
  Anja Fjord Skovgaard

 
 Kursustillæg // 1.000 kroner
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Søndag den 7. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
17.00  Rundvisning på skolen
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.15  Fælleskor ved Susanne Ørum og Morten Kjær
21.00  Aftenkaffe og bar og højskolesang
 
Mandag den 8. juli
09.00  Morgensamling 
10.00  Workshopkor 
13.30  Tjek på noderne (frivilligt)
14.00  Workshopkor 
16.00  Soundpainting - et musikalsk tegnsprog Foredrag 
 v. Gustav Rasmussen
19.30  Get-together og højskolesang mm.
21.00  Aftenkaffe og bar
 
Tirsdag den 9. juli
07.30-8.00 Morgenbevægelse v. højskolelærer Jesper Christensen
09.00  Morgensamling 
10.00  Workshopkor
14.00  Fælleskor ved Susanne Ørum og Morten Kjær
16.00  Foredrag (foredragsholder offentliggøres snarest på  
 hjemmesiden)
19.30  Sangskriverkoncert v. Tue West og gæst
21.00  Åben sangskriverscene og bar

Onsdag den 10. juli
07.30-8.00 Morgenbevægelse v. højskolelærer Jesper Christensen
09.00  Morgensamling 
10.00  Workshopkor 
14-15  Foredrag (foredragsholder offentliggøres snarest på  
 hjemmesiden)
15.30  Workshops: vælg mellem bodygroove /lydhealing/film   
19.30  Fælleskor/workshop + sneakpeak fra de andres workshop
21.00  Ønskekoncert med husorkestret The Grundtvig Experience
 
Torsdag den 11. juli
07.30-8.00 Morgenbevægelse v. højskolelærer Jesper Christensen
09.00  Morgensamling
10.00  Workshopkor
14.30  Workshopkor
16.30  Prøver med band fælleskor/workshopkor
19.30  Åben sangskriverscene og bar 
 
Fredag den 12. juli
09.00  Morgensamling 
10.00  Prøver med band. Fælleskor/workshop
12.45-13.30  Lydprøve Signe Svendsen (kun band og lydmand)
15.00  Generalprøve (alle)
17.45  Fællesfoto og peptalk i parken
18.00  Offentlig koncert
19.15  Festmiddag

Lørdag den 13. juli
09.00  Brunch
10.30  Morgensamling og fælles farvel i spisesalen
11.00  Afrejse

Vi inviterer korsangere fra hele landet til en intens uge med 
en masse sang, workshops og fælleskor. Vi gentager succesen 
Syng med en kendt, som i år er med Signe Svendsen. Ugen 
bliver fyldt op med musikforedrag, morgenbevægelse, 
livekoncerter, lydhealing, Bodygroove, Soundpainting, 
højskolesang og fortælling.

Til at lede koret fordelt på to workshops kommer to af 
Danmarks dygtigste korinstruktører; sanger, sangskriver, 
arrangør og korleder Morten Kjær, og sanger, vokalcoach 

og arrangør Susanne Ørum. Vi slutter ugen af med en stor 
offentlig gratis koncert med live-band. Og så et brag af en 
afslutningsfest. Når der ikke synges, vil programmet stå på 
højskoleliv, bålaften, morgensamling, højskolesange, 
grillaften, cafekoncert, aftenbar, lækker mad og hyggeligt 
samvær med de andre kursister.

 Kursusledere //  Louise Krage og 
  Mette Heister

Program
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Andersens 
sommerkor

Vi synger 4- og 5-stemmige korarrangementer af store 
flotte rockballader igennem tiden; Life on Mars af David 
Bowie, Bohemian Rhapsody af Queen og Fix you af 
Coldplay. Der bliver også plads til TV2, Toto, Lis Sørensen, 
Procol Harum, John Lennon og meget andet.

Der vil på forhånd blive udsendt noder og øvefiler, så der 
kan komme tempo på øvningen.

Korleder Erik Andersen og pianist Lasse Skovgaard vil lede 
koret med kyndig og venlig hånd.

Udover masser af ambitiøs og hyggelig korsang, vil ugens 
program være fyldt med spændende foredrag, workshops, 
højskolesang, stor afslutningskoncert og selvfølgelig 
masser af sjove mennesker og dejlig mad.

 Kursusledere //  Bodil Chemnitz og 
  Anja Fjord Skovgaard

Søndag den 14. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
16.30  Rundvisning på skolen
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.30  Korprøve
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Mandag den 15. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Korprøve
14.00  Korprøve
16.00  Korprøve
19.30  Winds of Change v. musikjournalist Klaus Lynggaard
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Tirsdag den 16. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Korprøve
14.00  Korprøve
16.00  Korprøve
19.30 Opbrudssange v. Georg Metz
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Onsdag den 17. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Korprøve
14.00  Bland-selv-eftermiddag med workshops
19.30  Korprøve
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Torsdag den 18. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Korprøve
14.00  Korprøve
16.00  Korprøve
20.00  Koncert med duoen Monkey Cup Dress
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Fredag den 19. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Korprøve
14.00  Generalprøve
17.00  Offentlig koncert
17.45  Fernisering
19.00  Festmiddag

Lørdag den 20. juli
09.00  Brunch
10.00  Fælles afsked
10.30  Afrejse

Program
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Sangskrivning 
v. Tue West
Sanger og sangskriver Tue West vil stå i spidsen for en uge 
i den musikalske kreativitets navn. Gæstelærerne vil blive 
præsenteret i løbet af 2019. Vi har de seneste år haft besøg 
af sangskrivere som Søren Huss, Rasmus Nøhr, Mads 
Mouritz, Carl Emil Petersen, og Jacob Bellens. Udover 
det, er det blevet en tradition at invitere et aktuelt upcoming 
navn samt et navn med kendskab til musikbrancen.

Vi vil arbejde med inspiration, workflow, tekstuniverser, 
stil, udtryk, sangenes levevilkår, energien mellem sang 
og artist/band, indspilning og sound. 

Det rustikke Nyrops hus vil være base for workshops og 
inspiration, og når mørket falder på vil den åbne scene 
skabe uforglemmelige aftener og oplevelser.

Ugen afsluttes med indspilning og produktion af de 
nykomponerede sange i Grundtvigs højskoles eget lydstudie 
med udstyr af højeste kvalitet.

 Kursusleder // Tue West 
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Søndag den 7. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
17.00  Rundvisning på skolen
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.15  Opstart, introduktion til ugen og til sangskrivning 
 generelt v. Tue West
21.15  Aftenkaffe, bar og højskolesang

Mandag den 8. juli
09.00  Morgensamling 
10.00  Workshop og oplæg v. Tue West
14.00  Workshop og oplæg fortsat, efterfulgt af skriv selv
19.30  Get-together og højskolesang
21.15  Aftenkaffe og bar

Tirsdag den 9. juli
7.30-8.15  Morgenbevægelse v. højskolelærer Jesper Christensen
09.00  Morgensamling 
10.00  Workshop og oplæg v. Tue West       
14.00  Workshop og enetimer v. gæstelærer og Tue West, 
 samt skriv selv
16.00  Foredrag (foredragsholder offentliggøres snarest på  
 hjemmesiden)
19.30  Koncert v. Tue West og gæstelærer
21.00  Åben sangskriverscene og bar

Onsdag den 10. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Workshop og oplæg v. gæstelærer
13.00-19.30  Indspilningerne begynder 
14.00  Skriv selv eller skriv sammen og mulighed for badetur
19.30  Åben scene i Nyropshus, kun for sangskriverne
21.00  Friluftsønskekoncert med husorkestret The Grundtvig  
 Experience

Torsdag den 11. juli
7.30-8.15  Morgenbevægelse v. højskolelærer Jesper Christensen
09.00  Morgensamling
10.00  Workshop. Indspilninger fortsætter
14.00  Workshop. Indspilninger fortsætter
16.00  Besøg og oplæg ved et upcoming navn
21.00  Åben sangskriverscene og bar

Fredag den 12. juli
09.00  Morgensamling 
10.00  Foredrag af person fra plade-/musikbranchen
14.00  Afrunding, lyttesession og fællesfoto
18.00  Korkoncert
19.15  Festmiddag

Lørdag den 13. juli
09.00  Brunch
10.30  Morgensamling og fælles farvel i spisesalen
11.00  Afrejse
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Skøre streger

Søndag den 14. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
16.30  Rundvisning på skolen
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.30  Velkomst i atelieret. Intro til tegneredskaber og kurset
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Mandag den 15. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Opvarmning og øvelser. Kort oplæg om Agnes Martin 
 og stregens magt. Husk lineal
14.00  Kort oplæg om Martha Kramær. Fokus på gråtoner 
 og fragmentering
16.00  Atelier
19.30  Winds of Change v. musikjournalist Klaus Lynggaard
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Tirsdag den 16. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Opvarmning og øvelser. Kort oplæg om Trine Boesen.  
 Pausens magt
14.00  Kort oplæg om Sakir Göckebag. Legens magt. Toiletruller
16.00  Atelier
19.30  Kunstnerforedrag
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Onsdag den 17. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Opvarmning og opgave. Kort oplæg om Tal R. Styrken  
 ved gentagelsen
14.00  Bland-selv-eftermiddag med forskellige workshops
19.30  Foredrag ved kursusleder Ann Louise Overgaard Andersen
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Torsdag den 18. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Portrættegning. Kort oplæg om Stefan Tsaitsits. 
 Medbring gerne sort/hvidt portrætfoto og en plante
14.00  Kort oplæg om Anne Overgaard Skole. Kuglepenstegninger  
 af blomster
16.00  Øvelser
20.00  Koncert med duoen Monkey Cup Dress
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Fredag den 19. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Opvarmning og opgave. Kort oplæg om Zven Balslev.
 Den sorte magt
14.00  Billedgennemgang og ophængning
17.00  Korkoncert
17.45  Fernisering
19.00  Festmiddag

Lørdag den 20. juli
09.00  Brunch
10.00  Fælles afsked
10.30  Afrejse

I denne uge har vi fokus på at komme videre med det at 
tegne og gøre en tegning færdig. Hvordan får vi tegningen
til at fungere, og hvordan forstærker man sin personlige 
streg. Ved hjælp af utraditionelle øvelser – individuelle
som fælles – og ved at tegne en hel uge får vi hul på at se 
tegningen som en helhed, som et værk.

Hver dag bliver der introduceret minimum en samtids-
kunstner og derefter stillet opgaver. Ved ugens ende har 
du fået en god portion inspiration og teknikker/tricks til 
at arbejde videre med derhjemme. 

Om du er rutineret tegner eller total nybegynder har ingen 
betydning. Det vigtigste er, at du har lysten og modet til at 
tegne eller blive bedre. 

 Kursusleder // Ann Louise Overgaard Andersen

 Kunstner Ann Louise Overgaard Andersen er udannet  
 fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 2007 med 
 speciale i stedspecifikke installationer. Ved siden af sit  
 kunstneriske virke med udstillinger i ind- og udland har  
 hun undervist i kunst igennem mange år. 
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Det ændrede verden – 1989

Søndag den 14. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
16.30  Rundvisning på skolen
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.30  Velkommen til 1989 v. kursusleder Peter Westermann
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Mandag den 15. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Murens fald og Tysklands genforening
14.00  Tiananmen og kinesisk demokratur v. Andreas Møller Mulvad
19.30  Winds of Change v. musikjournalist Klaus Lynggaard
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Tirsdag den 16. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Venstrefløjen og murens fald v. Line Barfoed (adspurgt)
14.00  Afslutningen på Den Kolde Krig v. Mads Fuglede
19.30  Opbrudssange ved Georg Metz
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Onsdag den 17. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Efterretningsarbejde i Øst og Vest v. Hans Jørgen Bonnichsen
14.00  Bland-selv-eftermiddag med workshops
19.30  Filmaften: Das Leben der Anderen
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Torsdag den 18. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Udflugt til Stevnsfortet og badetur 
20.00  Koncert med duoen Monkey Cup Dress
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Fredag den 19. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Sovjets opløsning v. Rikke Helms 
14.00  Tilbage til 2019 v. Peter Westermann
17.00  Koncert med korkurset
17.45  Fernisering ved tegnekurset
19.00  Festmiddag

Lørdag den 20. juli
09.00  Brunch
10.00  Fælles afsked
10.30  Afrejse

“Mr. Gorbachev, tear down this wall!”, lød opfordringen fra 
Ronald Reagan.

Gorbatjov rev ikke muren ned, men løsnede - i afmagt eller 
forudseenhed - grebet så meget, at folket kunne gøre det. 
Titusinder af tyskere gik på gaden og ændrede verden på 
den mest overraskende og omsorgsfulde måde, da Muren 
faldt den 9. november 1989. Herefter fulgte hurtigt resten 
af de sovjetisk kontrollerede lande i Europa, indtil selve 
Sovjet fløj væk på The wind of change.

Hvad skete der? Hvorfor og hvordan? Og hvordan 
påvirkede det verdensordenen – og vores lille andedam? 
Disse spørgsmål vil vi gøre hinanden klogere på i en uge, 
hvor vi ser 30 år tilbage på politik og kultur sammen med 
intelligente og interessante skikkelser såsom Georg Metz, 
Mads Fuglede, Rikke Helms, Hans Jørgen Bonnichsen 
wog Klaus Lynggaard.

 Kursusleder // Peter Westermann
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Gospel

Søndag den 21. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
15.30  Rundvisning på skolen
16.30  Rundvisning på skolen
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.00  Fælleskor
21.00  Samtalesalon og aftencafé

Mandag den 22. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Fælleskor
14.00  Workshop 1
17.00  Spil i Parken
19.30  Liv eller ikke - en visuel fortælling v. fotograf Joachim Adrian

Tirsdag den 23. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Workshop 1
14.00  Workshop 2
17.00  Spil i Parken
19.30  Fælleskor

Onsdag den 24. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Fælleskor
14.00  Højskole-retreat: Massage, radiobiograf, studiekreds
16.00  Hvad sker der, hvis vi nu bare allesammen holder kæft?  
 v. Bastian Overgaard
20.00  Blues Brothers koncert

Torsdag den 25. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Fælleskor
14.00  Workshop 2
19.30  Gospelgudstjeneste

Fredag den 26. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Fælleskor
14.00  Generalprøve
17.00  Gospelkoncert
17.45  Fernisering
19.00  Festmiddag

Lørdag den 27. juli
09.00  Brunch
10.00  Fælles afsked
10.30  Afrejse

OBS!
Workshop 1.Vælg mellem:
- Solist (begynder)
- Solist (mellem)
- Stemme og åndedræt
- Yoga
- Stomp

Gospel er glæde! Glæden ved sang, glæden ved fællesskabet 
og glæden ved livet. Grundtvigs Højskole slår endnu en gang 
dørene op for en uge fyldt med sang, fordybelse og humor. 

Vi har inviteret de to højt anerkendte, dygtige og energiske 
gospelinstruktører, Lars Jochimsen og Rune Herholdt til at 
stå i spidsen for ugen. Korsangen suppleres med masser af 
højskoleånd; foredrag, workshops, højskolesang, lækker 
mad og godt selskab.

Vi slutter ugen af med koncert fredag eftermiddag - og så et 
brag af en festaften.

Bemærk: På dette kursus – og kun på dette kursus – er det 
tilladt at deltagerne er ned til 15 år – så her er muligheden, 
hvis du vil medbringe et barn/barnebarn, der også elsker 
at synge!

 Kursusleder // Ditte Thomassen
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Akrylmaleri 

Søndag den 21. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
15.30  Rundvisning på skolen
16.30  Rundvisning på skolen
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.00  Velkomst og præsentation i værkstedet
21.00  Samtalesalon og aftencafé

Mandag den 22. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Oplæg i værksted
14.00  Værksted
19.30  Liv eller ikke - en visuel fortælling v. fotograf Joachim Adrian

Tirsdag den 23. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Kunstnerforedrag
14.00  Maleri- og foto-workshop
19.30  Højskoleaften

Onsdag den 24. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Oplæg og værksted
14.00  Udflugt til Louisiana
20.00  Blues Brothers koncert

Torsdag den 25. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Oplæg i værksted
14.00  Værksted
19.30  Gospelgudstjeneste og kunstfilm i værkstedet

Fredag den 26. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Oprydning og ophængning
17.00  Gospelkoncert
17.45  Fernisering
19.00  Festmiddag

Lørdag den 27. juli
09.00  Brunch
10.00  Fælles afsked
10.30  Afrejse

På dette kursus opfordres du til at eksperimentere med 
udtrykket og materialerne i maleriet. Vi vil have fokus 
på farver, kompositioner og hvordan, man kan lege med 
sit udtryk.

Undervisningen vil være en blanding af øvelser i basale 
teknikker og arbejdet med at udvikle jeres egen kreativitet. 
Der vil bl.a. være øvelser i at male med flere tynde lag, så 
de nederste farver skinner igennem. 

Du må gerne selv medbringe billedmateriale eller skitser, 
der kommer også til at være øvelser, hvor motivet er 

fastlagt i opgaven. Jeg vil gennem mine oplæg præsentere 
forskellige samtidskunstnere og kunsthistoriens mange 
forskellige referencer.

 Kursusleder // Anne Kromann 

 Anne Kromann er billedkunstner og arbejder med  
 forskellige medier som b.la. skulptur, maleri, tegning 
 og video. Anne har udstillet på flere af de censurerede  
 udstillinger i Danmark og i Sverige.
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Workshop 2. Vælg mellem:
- Solist (mellem)
- Solist (øvet)
- Den perfekte støtte
- Sølvsmykker
- Dans
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Søndag den 21. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
15.30  Rundvisning på skolen
16.30  Rundvisning på skolen
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.30  Forelsket i fotografi. Velkomst v. Joachim Adrian
21.00  Samtalesalon og aftencafé

Mandag den 22. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Introduktion til fotografiet.
14.00  Øvelse i at se
15.00  Introduktion til Photoshop og gennemgang af 
 dagens opgave
19.30  Liv eller ikke - en visuel fortælling v. Joachim Adrian

Tirsdag den 23. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Lyset. En rejse ind i kamerarets mørke. 
14.00  At male med lys. Iscenesættelse sammen med maleholdet
16.00  Gennemgang af dagens opgave
19.30  Film og debataften om gadefotografi. Mysteriet Finding  
 Vivan Mayer

Onsdag den 24. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Gadefotografi. Opgave.
14.00  Udvælgelse og redigering
16.00  Gennemgang af dagens opgave
20.00  Blues Brothers koncert

Torsdag den 25. juli
09.00  Morgensamling
10.00  Lyslægning og portræt
14.00  Portræt i studie.
16.00  Gennemgang af dagens opgave
19.30  Gospelgudstjeneste eller bålhygge

Fredag den 26. juli
09.00  Morgensamling
10.00  At skabe visuel musik. Opgave
14.00  Finalegennemgang, fælles kurratering og klargøring 
 af udstilling
16.45  Gruppefoto af fotoholdet i festtøj
17.00  Koncert med gospelkoret
17.45  Udstilling
18.00  Festmiddag

Lørdag den 27. juli
09.00  Brunch
10.00  Fælles afsked
10.30  Afrejse

Program

Forelsket i 
fotografi
Med kameraet i hånden sætter vi i denne uge nysgerrig-
heden fri, og du vil se verden forvandle sig. Kurset er en 
rejse ind i fotografiets væsen, hvor du gennem øvelser 
og oplevelse vil lære fotografiet at kende. 

Du vil blive udfordret til at se på ny. For at fotografere 
på ny. Du vil blive fortrolig med lys. Det kunstige og det 
naturlige. 

Du vil lære spejlreflekskameraet og Photoshop at kende. 
Prøve fotografiet af både på gaden og i studie. 

Vi vil arbejde med kontrol, men også med tilfældigheder 
og held. Og du vil også selv blive fyldt af andres fotografi, 
som det rører sig lige nu, og fra de mestre, vi står på 
skuldrene af. 

 Kursusleder // Joachim Adrian
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Litteratur – 
Mød tidens forfattere

Søndag den 28. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.30  Velkomstforedrag v. højskolelærer Henrik Rasmussen

Mandag den 29. juli
08.45  Morgensamling 
09.15  Foredrag v. kritiker og lektor Kamilla Löfström
13.30  Studiekredse
15.00  Caroline Albertine Minor fortæller om sit forfatterskab
19.30  Sangaften v. Birgitte Hansen

Tirsdag den 30. juli
08.45  Morgensamling 
09.15  Jeg er nærsynet i tid - sorg i ny dansk litteratur 
 v. kritiker og lektor Mikkel Krause Frantzen
13.30  Studiekredse
15.00  Forfattermøde
19.30  Filmaften

Onsdag den 31. juli
08.45  Morgensamling
09.15  Med tabet som litterært brændstof v. højskolelærer 
 Henrik Rasmussen
11.15  Studiekredse
13.30  Udflugt i Nordsjælland
19.30  Kim Leine (adspurgt) fortæller om sit forfatterskab

Torsdag den 1. august
08.45  Morgensamling
09.15  Samtalesalon
10.30  Studiekredse
14.30  Lotte Kirkeby fortæller om sit forfatterskab.
20.00  Koncert 

Fredag den 2. august
08.45  Morgensamling
09.15  Foredrag v. kritiker og lektor Tue Andersen Nexø 
13.30  Studiekredse
14.30  Tomas Espedal fortæller om sit forfatterskab
18.00  Festmiddag

Lørdag den 3. august
08.30  Brunch
10.30  Afrejse

Dette litteraturkursus sætter hvert år fokus på en tendens 
i den nyeste danske litteratur. Gennem forfattermøder, 
foredrag og studiekredse får du indblik i, hvordan litteraturen 
ser ud netop nu.

Evigt ejes kun det tabte hedder det hos Henrik Ibsen, og det 
kunne også stå som overskrift for megen nyere litteratur. 
Sorg og tab er et fremtrædende tema, hvilket spænder fra 
personlige sorgberetninger over bøger med tabsfølelsen som 
en grundtone til science fiction-romaner med et samfunds-
nedbrud som udgangspunkt. Vi har åbenbart en kollektiv 
følelse af at have mistet noget dyrebart fra det personligt-
eksistentielle plan til det kulturelt-politiske plan. 

På årets litteraturkursus ser vi nærmere på hvordan 
denne tabsfølelse kommer til udtryk i litteraturen, og
vi har inviteret en række forfattere og foredragsholdere 
til at belyse og diskutere temaet.

Mød bl.a. Tomas Espedal, Caroline Albertine Minor, 
Lotte Kirkeby, Tue Andersen Nexø, Kamilla Löfström 
og Mikkel Krause Frantzen.

 Kursusleder // Henrik Rasmussen
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Program

Filosofi – De store filosoffer: 
Hinsides sandhed og løgn

Søndag den 28. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.30  Sofismens hævn v. Kim Faurschou, højskolelærer

Mandag den 29. juli   
08.45  Morgensamling
09.15  Sandhed, moral og magt. Fra Nietzsche til postmoder-
 nisterne v. Jacob Dahl Rendtorff, ph.d & dr. scient adm.
14.30  Massedigitaliseringens politikker: ’Universel adgang’ og 
 huller i arkiverne v. Nanna Bonde Thylstrup, ph.d.
19.30  Giorgio Agamben og den historiske sandhed, eller hvordan 
 det egentlig var v. Søren Gosvig Olesen, dr. phil.
 
Tirsdag den 30. juli
08.45  Morgensamling
09.15  Studiekreds I: Om sandhed og løgn i udenommoralsk  
 betydning Tekst af Friedrich Nietzsche
14.30  Kan man forsvare sandheden v. Anders Bordum, ph.d.
19.30  Kampen om identitet v. Benedicta Pécseli, cand. mag.

Onsdag den 31. juli    
08.45  Morgensamling
09.15  Sandheden er konkret - eller hvad? - Findes der dybest set  
 nogen sandhed, som journalister kan formidle? v. Thomas  
 Ubbesen, journalist & forfatter
13.30  Udflugt 
19.30  Litteraturens løgnevisdom. Om skin og bedrag hos Thomas  
 Mann i lyset af Platon og Schopenhauer v. Morten Dyssel  
 Mortensen, cand. mag.

Torsdag den 1. august        
08.45  Morgensamling
09.15  Sandheden og nettet v. Niels Ole Finnemann, dr. phil.
14.30  Studiekreds II: Filosofien og filosofiens begær 
 Tekst af Alain Badiou fra Lykke
19.30  Hvad sandhed er, må tiden vise v. Ove Korsgaard,
 ph.d. og dr. pæd.

Fredag den 2. august  
08.45  Morgensamling
09.15  Foredrag v. Jørgen Hass, mag. art.
14.00  Paneldebat v. Filosofisk Forum 
18.00  Festmiddag

Lørdag den 3. august
08.30  Brunch
10.30  Afrejse

Filosofikursus i samarbejde med Filosofisk Forum.

Alt er relativt, sandheden er blevet væk, livet er vilkårligt,
og Gud er død. Værdiopløsning, meningsbobler og falske 
nyheder er realiteten på de sociale medier. Hvad er det 
gode, sande og skønne i det postfaktuelle samfund, hvor 
alle tvivler på alt, og ingen kan være sikker på noget 
som helst?

Filosoffen Nietzsche mente, at der ”ikke findes kends-
gerninger, kun fortolkninger”, og at det kunstneriske 

menneske, som skaber sit eget liv, lever hinsides godt og 
ondt, sandhed og løgn. Nietzsche gjorde op med 2500 års 
vestlig tradition, der siden Platon har ment, at sandheden 
var evig, objektiv og uangribelig.

På denne filosofiske sommerhøjskole vil vi diskutere 
meningen med det hele i en tid, hvor Twitter og Facebook
bliver højeste autoriteter, og sandheden er sat under pres.

 Kursusleder // Kim Faurschou
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Maleri – 
opstilling og natur

Søndag den 28. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.30  Velkomst i Atelieret

Mandag den 29. juli
08.45  Morgensamling
09.15  Tegneøvelser i basis teknik omkring placering og 
 perspektiv
10.00  Opstilling med øvelser i optegning, samt lys og skygge
14.00  Opstilling. Øvelser med henblik på farveblandinger
19.30  Opstilling i modernismen v. Kræsten Krum Byskov

Tirsdag den 30. juli
08.45  Morgensamling 
09.15  Placeringer i landskabet. Perspektiv i landskabet
10.00  Farveblandinger i landskabsmaleriet
14.00  Øvelse i impressionistisk maleri
19.30  Willumsen og vitalismen i farven v. Kræsten Krum Byskov

Onsdag den 31. juli
08.45  Morgensamling
09.15  Maleriskitser. Evt. tur. Optegning med pensel 
 og maling i store strøg
10.00  Maleri i flader i naturen
14.00  Tur til Willumsens museum
19.30  Foredrag v. forfatter Kim Leine (adspurgt)

Torsdag den 1. august
08.45 Morgensamling 
09.15  Kontraster i lys og farver. Vi ser på hvordan man 
 kan forstærke kontrasterne i kursistens eget maleri
10.00  Maleri med udgangspunkt i kontraster. Opstilling 
 eller natur maleri. Hvis vejret er godt evt. i Slotsparken
16.00  Hjemkomst
19.30  Farveopgave med opstilling i atelieret

Fredag den 2. august
08.45  Morgensamling 
09.15  Den store skitse med bredere og større strøg
10.00  Opstilling eller maleri i Parken med store strøg
14.00  Billedgennemgang og ophængning
17.00  Udstilling af værker og øvelser
18.00  Festmiddag

Lørdag den 3. august
08.30  Brunch
10.30  Afrejse

Et kursus, hvor man lærer forskellige basale tegne- og 
maleteknikker. Vi laver øvelser i atelieret, der skal forbedre 
dine muligheder for at male mere frit, når du kommer ud 
til motiverne. Vi går ud i det og afprøver blyanten og penslen. 

Der vil også være øvelser i atelieret med opstillinger, hvor 
man kan lære forskellige grundlæggende farveteknikker og 
komposition. Øvelser, der kan give dig nye muligheder i dit 
naturmaleri. Desuden vil vi lade os inspirere af modernistiske 
malere, og der vil være en tur til Willumsens museum.

Skolen har almindelige blyanter 2B, tegneplader og 
kopipapir, samt staffelier. Akrylfarver eller akvarel 
skal man selv medbringe. Der findes en Panduro Hobby 
i Hillerød til evt. manglende farver osv. Om vi skal male 
opstillinger i atelier eller i det fri er afhængigt af 
vejrsituationen.

 Kursusleder // Kræsten Krum Byskov
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Kreativ 
tegning

Søndag den 4. august
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
17.15  Velkomst i foredragssalen
19.30  Velkomst i atelieret. Intro til tegneredskaber og kurset
21.00  Aftencafé med højskolesang

Mandag den 5. august
08.45  Morgensamling
09.30  Opvarmning og øvelser. Kort oplæg om Agnes Martin 
 og stregens magt. Husk lineal
14.00  Kort oplæg om Anne Torpe. Fokus på gråtoner, 
 gentagelse og spejling
16.00  Atelier
19.30  Foredrag v. en billedkunstner
21.00  Aftencafé med højskolesang

Tirsdag den 6. august
08.45  Morgensamling
09.30  Opvarmning og øvelser. Pausen i tegningen. Kort oplæg  
 om Maria Finn. Medbring gerne magasin
14.00  Kort oplæg om Aida Mokoto og gentagelsens magt
16.00  Atelier
19.30  Foredrag v. fotograf Mads Nissen
21.00  Aftencafé med højskolesang

Onsdag den 7. august
08.45  Morgensamling
09.30  Opvarmning og perspektivtegning/landskabstegning. 
 Kort oplæg om Cecilie Enevold
13.30  Ekskursion
20.00  Koncert

Torsdag den 8. august
08.45  Morgensamling
09.30  Portrættegning. Kort oplæg om Stefan Zsaitsits.
 Medbring gerne sort/hvid portrætfoto
14.00  Opvarmning og øvelser. Zoom ind. Kuglepenstegninger.  
 Kort oplæg om Christina Hamre og Mejlvangs mørkemænd
16.00  Øvelser
19.30  Foredrag
21.00  Aftencafé med højskolesang

Fredag den 9. august
08.45  Morgensamling
09.30  Cirkeltegninger med inspiration fra Anne Skole Mit gode liv
14.00  Billedgennemgang og ophængning
17.00  Fernisering
18.00  Festmiddag

Lørdag den 10. august
08.30  Brunch
10.00  Afrejse

I denne uge har vi fokus på at komme i gang med det at 
tegne og gøre en tegning færdig. Hvordan får vi en tegning 
til at fungere, og hvordan finder man sin personlige streg.

Ved hjælp af utraditionelle øvelser (individuelle som fælles) og 
ved at tegne en masse får vi hul på at se tegningen som 
en helhed - som et værk.

Hver dag bliver der introduceret minimum én samtids-
kunstner og derefter stillet opgaver. Ved ugens ende har 
du fået en god portion inspiration og teknikker/tricks til 
at arbejde videre med derhjemme.

Om du er rutineret tegner eller total nybegynder har ingen 
betydning. Det vigtigste er, at du har lysten og modet til at 
tegne eller blive bedre.

 Kursusleder // Ann Louise Overgaard Andersen
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Program

Globalisering 
og demokrati
Tillidskrise i det danske demokrati?
I mange vestlige lande har højre- eller venstrepopulistiske 
partier fremgang. Ofte fokuseres der på, at den enkelte 
nation skal have suverænitet tilbage fra EU, FN, Inter-
nationale konventioner osv. I stedet skal der gives mere 
magt til nationale politikere og embedsmænd – som i 
denne sammenhæng betragtes som et gode. 

Men i den enkelte stat fokuserer partierne samtidigt ofte 
på modsætningen mellem dem som regerer (politikere 
og embedsmænd) og dem som regeres (folket). Og her 
betragtes de selvsamme politikere og embedsmænd i 
stadigt højere grad med mistillid. Det kan jo umiddelbart 

synes paradoksalt. Men tendensen er klar og ser ud til at brede 
sig i mange vestlige demokratier.

Men er der også en tillidskrise i det danske demokrati? Hvori 
består den? Hvad er årsagerne? Og hvordan kan vi komme ud 
af den? Disse spørgsmål ønsker vi at udforske og drøfte med 
inviterede politologer, politikere, historikere og andre forskere, 
debattører og mediefolk.

 Kursusledere // MF Marianne Jelved, 
 højskoleforstander Jakob Mejlhede Nielsen, 
 Lennart Emborg og Bruno Nordensgaard
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Søndag den 4. august
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
17.15  Velkomst i foredragssalen
19.15  Demokratiet som styreform og ideal - og om behovet 
 for gentænkning v. Mogens Hermann Hansen
21.00  Aftencafé med højskolesang

Mandag den 5. august
08.45  Morgensamling
09.15  Demokratiet i Danmark - fra mistillid til folket til mistillid 
 til eliten. Oplæg v. bl.a. Karina Kosiara-Pedersen
11.00  Debat med foredragsholderne
14.30  Udviklingen set fra Christiansborg - egne oplevelser og 
 erfaringer v. MF Marianne Jelved og Folketingets  
 formand MF Lene Espersen (adspurgt)
19.30  Samtalesalon
21.00  Aftencafé med højskolesang 

Tirsdag den 6. august
08.45  Morgensamling
09.15  Tillidskrise i Europa v. Uffe Østergaard
14.30  Overmod og afmagt – historien om Det nye SKAT 
 v. Peter Bjerre Thomsen
19.30  Foredrag v. fotograf Mads Nissen
21.00  Aftencafé med højskolesang

Onsdag den 7. august
08.45  Morgensamling
09.15  Hvad har kommunalreformen betydet for lokaldemokratiet? 
 v. Roger Buch og Lars Krarup.
13.00-17.30  Ekskursion til Ungdomsøen på Middelgrundsfortet
20.00  Koncert

Torsdag den 8. august
08.45  Morgensamling
09.15  Mediernes udvikling og funktion mellem befolkning 
 og politikere v. Troels Mylenberg
14.30  Udviklingen i de sociale medier og den politiske dialog 
 v. Vincent F. Hendricks
19.30  Kunstnerforedrag
21.00  Aftencafé med højskolesang

Fredag den 9. august
08.45  Morgensamling
09.15  Hvordan kan demokratiet udvikles for at genskabe tilliden 
 til det? - Erfaringer, muligheder og visioner 
 v. Jens William Hoff
11.00  Samtaler og forberedelse af spørgsmål og forslag til 
 politikere
14.00  Den store finale med inviterede politikere
17.00  Fernisering v. maler- og fotohold
18.00  Festmiddag

Lørdag den 10. august
08.30  Brunch
10.00  Afrejse
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Søndag den 4. august
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
17.15  Velkomst i foredragssalen
19.00  Fotoholdet mødes. Introduktion til ugen og fotoshow 
 v. Maria Fonfara
21.00  Aftencafé med højskolesang

Mandag den 5. August
08.45  Morgensamling
09.15  Oplæg, workshop og introduktion til dagens opgave
13.30  Workshop med fotografering, udvælgelse og redigering
16.00  Gennemgang af dagens opgave
19.00  Teknisk aften. Oplæg om lukker, blænde, iso og 
 lysmåling m.m.
21.00  Aftencafé med højskolesang

Tirsdag den 6. august
08.45  Morgensamling
09.15  Oplæg, workshop og introduktion til dagens opgave
13.30  Workshop med fotografering, udvælgelse og redigering
16.00  Gennemgang af dagens opgave
19.30  Foredrag med fotograf Mads Nissen
21.00  Aftencafé med højskolesang

Onsdag den 7. august
08.45  Morgensamling
09.15  Oplæg, workshop og introduktion til dagens opgave
10.30  Opgave ud af huset, udvælgelse og redigering
16.00  Gennemgang af dagens opgave
20.00  Koncert 

Torsdag den 8. august
08.45  Morgensamling
09.15  Oplæg, workshop og introduktion til dagens opgave
13.30  Workshop med fotografering, udvælgelse og redigering
16.00  Gennemgang af dagens opgave
19.30  Kunstnerforedrag 
21.00  Aftencafé med højskolesang
 
Fredag den 9. august
08.45  Morgensamling
09.15  Oplæg, workshop og introduktion til dagens opgave
13.30  Billedgennemgang og klargøring af udstilling
17.00  Fernisering
18.00  Festmiddag

Lørdag den 10. august
08.30  Brunch
10.00  Afrejse

Program

Foto
Vi arbejder med portrætter, hvor vi prøver at komme ind 
under overfladen, så det personlige udtryk kommer frem 
i fotografiet. Vi arbejder hovedsageligt med naturligt lys 
og så enkelt udstyr som muligt, så vi kan bruge vores 
fokus på det nære og naturlige.

Undervisningen bliver delt mellem praktiske opgaver 
og teoretisk undervisning. Vi vil starte med en teknisk 
gennemgang af kameraet, så vi får en forståelse for 
hvad teknik og lysmåling giver af muligheder for at 
få det fotografiske udtryk, vi ønsker.

Du er meget velkommen til at medbringe egne fotografier, 
så du kan få en personlig snak og konstruktiv kritik.

 Kursusleder // Maria Fonfara

 Maria Fonfara er fotojournalist og arbejder som 
 freelancefotograf for forskellige fag- og dagblade, 
 bl.a. Politiken og med forskellige bogprojekter. Vinder 
 af Årets pressefoto i kategorien Årets hverdagsbillede  
 fra billedserien Ligelyst og sex, kærlighed og handicap.  
 Har udgivet fotobogen Elsk hele livet.
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Litteratur – Skriv selv

Søndag den 11. august
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.30  Præsentation af kursets lærere og valg af workshops
21.00  Aftenkaffe og bar

Mandag den 12. august
09.00  Morgensamling
09.30  Skriveværksted 1
13.30  Skriveværksted 1
19.30  Samtalesalon
21.00  Fællessang fra Højskolesangbogen. Aftenkaffe og bar

Tirsdag den 13. august
09.00  Morgensamling
09.30  Skriveværksted 1
13.30  Skriveværksted 1
19.30  Radiobiograf 
21.00  Aftenkaffe og bar

Onsdag den 14. august
09.00  Morgensamling
09.30  Forfattersamtale om skriveprocessen
13.30  Udflugt / Individuel kritik v. redaktører fra Gladiator
19.30  Koncert med Julie Maria

Torsdag den 15. august
09.00  Morgensamling
09.30  Skriveværksted 2
14.00  Skriveværksted 2
19.30  Åben scene

Fredag den 16. august
09.00  Morgensamling
09.30  Skriveværksted 2
14.00  Skriveværksted 2
17.00 Fernisering
18.00 Festmiddag

Lørdag den 17. august
09.00  Brunch
10.30  Afrejse

Intensivt skrivekursus med undervisning af etablerede 
forfattere og mulighed for kritik af redaktører fra forlaget 
Gladiator.

Kan man lære at blive forfatter? Sikkert ikke. Men man kan 
helt sikkert gennem øvelse, vejledning og konstruktiv kritik 
udvikle sit sprog, sine udtryksmidler og sin evne til at læse 
sig selv kritisk. Det er, hvad vi tilbyder på kurset Skriv selv. 

Kurset henvender sig til alle, som gerne vil prøve kræfter 
med at skrive, med særlig fokus på skønlitteratur. Ved kursus-
start vælger du to af de seks skriveværksteder, som udbydes. 

Hvert skriveværksted løber over to dage. Vi udbyder skrive-
værksteder inden for prosa, lyrik, manuskriptudvikling, plot, 
karakterudvikling, erindringer og tekster for børn og unge. 

I løbet af ugen vil der være oplæg om skrivningens genrer 
og teknikker og praktiske skriveøvelser med efterfølgende 
kritik. Der vil være mulighed for at få kritik på egne 
medbragte tekster (max. 5 sider) af redaktører fra 
Forlaget Gladiator. 

Med bl.a. Trisse Gejl, Niels Frank, Dennis Gade Kofod, 
Hanne Kvist, Peder Frederik Jensen og Peter Adolphsen.

 Kursusleder // Henrik Rasmussen
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Program

Tegneserie 
og Graphic Novels

Søndag den 11. august
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.30  Introduktion til ugen. Alle præsenterer sig selv 
 og kursuslederen fortæller om ugens program
21.00  Aftenkaffe og bar

Mandag den 12. august
09.00  Morgensamling 
09.30  Workshop: Oplæg og øvelser ved Frank Madsen
14.00  Workshop: Arbejde med øvelser i tegneseriens 
 virkemidler v. Frank Madsen og Sussi Bech
19.30  Samtalesalon
21.00  Fællessang fra Højskolesangbogen. Aftenkaffe og bar

Tirsdag den 13. august
09.00  Morgensamling 
09.30  Workshop: Figurtegning. Hvordan styrker du din figur- 
 tegning med din egen stil. Færdiggørelse af øvelser
14.00  Workshop: Rentegning og evt. farvelægning af tegninger.  
 Kort introduktion til farvelægning i Photoshop
19.30  Carl Barks og hans virkemidler v. Frank Madsen
21.00  Aftenkaffe og bar

Onsdag den 14. august
09.00  Morgensamling 
09.30  Workshop: Fortællevirkemidler - 0plæg og øvelser v.  
 Niels Roland
14.00  Workshop: Arbejde med øvelser i tegneseriens 
 fortællevirkemidler v. Niels Roland
19.30  Koncert med Julie Maria

Torsdag den 15. august
09.00  Morgensamling 
09.30  Workshop: Figurkarakterernes nuancering. Vi gennemgår 
 igen kursistens persongalleri fra opgaverne og ser på  
 hvordan man kan udtrykke personen igennem tegning,  
 tale og handling
14.00  Workshop: Figurkarakterer
20.00  Åben scene

Fredag den 16. august
09.00  Morgensamling 
09.30  Workshop: Færdiggørelse af arbejder. Evt. farvelægning.  
 Indscanning
14.00  Workshop: Færdiggørelse af arbejder. Evt. farvelægning.  
 Indscanning. Samling af siderne i InDesign
17.00  Fernisering
18.00  Festmiddag

Lørdag den 17. august
09.00  Brunch
10.30  Afrejse

Et kursus hvor du kan få ideer til at udvikle din egen stil 
fra professionelle tegneserieskabere.

Vi vil kigge på forskellige virkemidler, og der vil komme 
undervisere, der arbejder professionelt med tegneserie-
mediet, f.eks. Niels Roland, Sussi Bech og Frank Madsen.

Vi vil arbejde med figurudvikling, fortællestrukturer, 
komposition og virkemidler inden for lydord, karakter-
tegning og talebobler. Der vil også være mulighed for 
at lære noget om farvelægning, f.eks i Photoshop.

Du får således udviklet nye virkemidler, du kan bruge 
videre i dit eget arbejde og med din egen stil.

 Kursusleder // Kræsten Krum Byskov
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Radio

Søndag den 11. august
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
17.30  Velkomst i foredragssalen
19.30  Introduktion til ugen. Alle præsenterer sig selv med 
 et klip fra deres yndlingspodcast /radioprogram
21.00  Aftenkaffe og bar

Mandag den 12. august
09.00  Morgensamling 
09.30  Workshop Interview - oplæg og øvelser 
14.00  Workshop Introduktion til redigeringsprogrammet 
 Hindenburg. Redigering
19.30  Samtalesalon (fælles for alle kurser)
21.00  Fællessang fra Højskolesangbogen. Aftenkaffe og bar

Tirsdag den 13. august
09.00  Morgensamling 
09.30  Workshop Interview redigering
14.00  Workshop Speak – oplæg - øvelser
19.30  Radiobiograf – oplæg om at fortælle historier
21.00  Aftenkaffe og bar

Onsdag den 14. august
09.00  Morgensamling 
09.30  Workshop Reportage – oplæg og øvelser
            Oplæg v. Anne Pilegaard Petersen, radiojournalist på 
 bl.a. P1-programmet Baglandet
14.00  Reportagetur Frederiksborg Slot 
19.30  Koncert med Julie Maria

Torsdag den 15. august
09.00  Morgensamling 
09.30  Workshop Vinkling, struktur, redigering
14.00  Workshop Walk n´listen. Redigering.
20.00  Åben scene

Fredag den 16. august
09.00  Morgensamling 
09.30  Workshop Lytning – fælles efterkritik
            DIY – fra idé til podcast Oplæg v. Anne Dorthe 
 Frydenlund Christiansen, der har startet podcasten  
 Adopteret og selv stået for alt i processen
14.00  Workshop Inspiration, idéudvikling: Hvis jeg skulle 
 lave en podcast, afrunding
17.00  Fernisering
18.00  Festmiddag

Lørdag den 17. august
09.00  Brunch
10.30  Afrejse

Oplev en inspirerende uge, hvor vi lader os suge ind i radio-
mediets fantastiske verden. Vi skal lytte til fængende radio-
fortællinger i radiobiografen og selv prøve kræfter med at 
lave radio. Der vil være undervisning i de grundlæggende 
redskaber til at lave gode fortællinger med oplæg om 
reportage, speak, billedsprog, interview og redigering. 
Og så – ud i virkeligheden og optage lyd og interviews.

Vi får besøg af flere dygtige radiofolk, bl.a. Anne Pilegaard 
Petersen, der har lavet en masse forskellige reportage-
programmer og Anne Dorthe Frydenlund Christiansen, 

der fra bar bund startede sin egen podcastserie. Det bliver en 
afvekslende uge med en masse learning-by-doing men også 
tid til inspiration, debat og fællesskab.

 Kursusleder // Louise Krage

 Louise Krage er uddannet journalist fra Danmarks 
 journalisthøjskole. Hun har arbejdet med radio på 
 DR og Radio24Syv og underviser både i journalistik 
 og på højskolens nye Radio-hovedfag.
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En uge på højskole 
i Nordsjælland

Lørdag den 17. august
15.00-16.45  Ankomst & indkvartering, kaffe & te
17.00 Velkomst v. kursusleder Kim Faurschou, valg af 
 studiekredse og rundvisning
19.30  Grundtvig og kvinderne v. Ole Vind, dr. phil.
 
Søndag den 18. august
10.00 Mulighed for at gå til gudstjeneste i Ullerød kirke eller  
 Frederiksborg slotskirke eller få en guidet tur i historiens  
 lys på Frederiksborg Højskole
14.00-16.30 Studiekredse
19.30  Willumsen og Tegner - Kunstneriske outsidere i Nordsjælland  
  v. Dina Rawat, Cand.comm. 
 
Mandag den 19. august
07.00  Tilbud om morgengåtur/bevægelse
08.45  Morgensamling
09.15  Drømmeslottet – om brygger Jacobsen og Frederiksborg Slot 
  v. Ole Vind
13.30  Guidet tur på Frederiksborg Slot
15.00  Kaffe & kage i Café Havehuset i Slotsparken.
 Derefter vælg mellem:
 1) Guidet tur i Barokhaven
 2) Gåtur rundt om Slotssøen via Hillerød Torv
19.30  Sangaften v. forstander Jakob Mejlhede Nielsen og 
 højskolelærer Mette Heister

Tirsdag den 20. august
07.00  Tilbud om morgengåtur/bevægelse
08.45  Morgensamling
09.15  Studiekredse
14.00-16.00  Programpunkt endnu ikke fastlagt
20.00  De 7 dødssynder v. Stine Bolther, forfatter og journalist

Onsdag den 21. august
07.00  Tilbud om morgengåtur/bevægelse
08.45  Morgensamling
09.15  Kunsten i Nordsjælland v. højskolelærer Kræsten Byskov
13.30  Guidet udflugt i Nordsjælland via Fredensborg Slot og  
 Gurre slotsruin til besøg på kunstmuseet Louisiana
20.00  Aggerbæk/Jepsen spiller Beatles og ballader
 
Torsdag den 22. august
07.00  Tilbud om morgengåtur/bevægelse
08.45  Morgensamling
09.15  Studiekredse
14.00  Danmarkshistorien på en time v. Asser Amdisen, 
 forfatter, Cand. mag.
18.00  Festmiddag
 
Fredag den 23. august
08.00 Morgenmad med mulighed for at smøre en madpakke 
 og derefter afrejse

OBS!
Studiekredse
Man vælge én af nedenstående studiekredse som man har hele 
ugen:
- Kina - riget i midten v. Ole Vind
- Kor v. Mette Heister
- Årstal, der ændrede verden v. Peter Westermann
- Hukommelse, erindring og vaner v. Kim Faurschou
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Kursusleder // 
Kim Faurschou

Velkommen til en klassisk højskoleuge med foredrag, studiekredse 
og ekskursioner på Grundtvigs Højskole Frederiksborg i udkanten af 
Hillerød midt i det skønne Nordsjælland. Skønheden er beskrevet af 
forfattere og foreviget af malere, og konger har gennem århundreder 
brugt Nordsjælland til rekreation– og har efterladt smukke slotte 
og kultur- og jagtlandskaber, som vi stadigt kan se den dag i dag.

I løbet af ugen skal vi høre om den historie, som omgiver os, og se 
nogle af højdepunkterne. Vi skal på rundvisning på Frederiksborg Slot 
og drikke kaffe i den berømte slotshave. 

På udflugt i Nordsjælland via Fredensborg Slot og Gurre Slotsruin 
og på besøg på kunstmuseet Louisiana. Og sidst, men ikke 
mindst, skal vi synge fra Højskolesangbogen og spise godt.

Vi glæder os til en indholdsrig uge med hyggeligt 
samvær. Ugen er arrangeret i samarbejde med 
Kunst & Kulturhøjskolen i Vejle.

Program
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Praktiske 
oplysninger

Om højskolen
Grundtvigs Højskole ligger i en stor, gammel park i udkanten 
af Hillerød i nærheden af Grib Skov. Skolens hovedbygning 
har store, lyse fælleslokaler med udsigt til parken. Herfra 
udgår Østfløjen med værelser på begge sider af en ”gade”, 
der snor sig gennem bygningskomplekset og danner en 
række hyggelige opholdssteder. 

I den ældre bygningsdel befinder sig bl.a. skolens gymnastik-
sal, det store bibliotek og den atmosfærefyldte foredragssal 
og værelserne med bad på gangen. 

I vores helt nye fløj, Vestfløjen, er der elevator til Foredrags-
salen og 16 store dobbeltværelser med eget bad. Derudover 
råder skolen over kreative værksteder til musik, foto, film, 
keramik og et stort atelier i Nyrops Hus. 

Historien bag
Grundtvigs Højskole blev grundlagt af N.F.S. Grundtvig i 
1856 som følge af en folkegave overrakt til Grundtvig på 
hans 70 års fødselsdag i 1853. De første år lå skolen uden 
for København, inden den i 1890 flyttede til Lyngby. 

Den nuværende beliggenhed fik den i 1937, da den blev slået 
sammen med Frederiksborg Højskole, grundlagt her i 1895 
af Holger Begtrup. 

Skolen var den første, der begyndte at afholde korte kurser 
om sommeren. Det var i 1911, og det har vi gjort lige siden.

Maden
I køkkenet på Grundtvigs Højskole tryller vores kokke 
friske råvarer om til velsmagende retter. Maden er varieret, 
velsmagende og sund, og inspirationen stammer fra hele 
verden.

Vi går op i bæredygtighed, miljø og dyrevelfærd, og vi 
har bronzemærket i økologi, hvilket betyder, at 30-60% 
af vores mad er økologisk. I bæredygtighedstanken ligger 
også, at meget af maden er sæsonbetonet, og at vi sætter 
en ære i en lav grad af madspild. Vi gør meget ud af at lave 
mad fra bunden.

Skolens køkken har, udover bronzemærket i økologi, 
en ELITE-smiley fra Fødevarestyrelsen og en grøn smiley 
fra Arbejdstilsynet.

Der er mulighed for at tilvælge vegetarkost, og der tages 
i vidt omfang hensyn til gluten- og laktoseallergi.

Indkvartering 
Alle vores værelser er på ca. 14 m2. Skolen råder over 65 
værelser med eget bad og toilet og 23 værelser med håndvask 
på værelset og bad (med 3-5 brusere) og toilet på gangen. 

Priserne varierer, så det er billigst at bo på dobbeltværelse 
uden eget bad og toilet og dyrest at bo på eneværelse med 
eget bad og toilet.

Lange kurser
Hovedparten af året fra august til maj holder vi lange kurser 
på enten 4 måneder på efterårsskolen eller 5 måneder på 
forårsskolen. 

Vi er en almen højskole med et bredt fagudbud, hvor man 
selv sammensætter sit skema ved at vælge 5 fag fra et bredt 
udvalg af fag indenfor fotografi, journalistik, radio, filosofi, 
politik, film, litteratur, kunst, musik, teater og bevægelse. 

På de lange kurser har vi normalt mellem 70 og 100 elever. 
Størstedelen er mellem 18-25 år, men som regel er der nogle 
stykker, som er ældre. 

Højskolen er ikke kun fag. Vi har mange tilbud uden for 
undervisningen. To gange om ugen får vi bl.a. besøg af 
bands, politikere, forfattere mv. Det kan være musikalsk 
besøg af f.eks. Katinka, Bisse, Julie Maria eller Tue West 
og foredrag med kulturpersonligheder, politikere og 
debattører som Clement Kjersgaard, Naja Marie Aidt, 
Anders Agger, fotograf Jan Grarup, Lars Løkke Rasmussen, 
Kristian Hornsleth eller Jakob Olrik.

Vi udnytter også nærheden til København, magten, 
medierne, uddannelserne og det levende kulturliv til 
at tage ud og deltage aktivt i verden omkring os. 

Praktiske oplysninger
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Priser sommer 2019

Prisen er en totalpris, som inkluderer fuld kost og logi, 
sengetøj og linned, håndklæde, slutrengøring, undervisning 
og de i programmet nævnte udflugter med evt. entré. 

Bemærk, at der kan være individuelt materialeforbrug 
eller små udgifter til transport på kreative kurser.

Rabatter 
Medlemmer af elevforeningen: 500 kr.

Tilmeldt mere end 1 kursus: 1.000 kr. (pr. efterfølgende 
kursus). RABATTERNE KAN IKKE KOMBINERES!

Tillæg
1.000 kr. i tillæg på Fotofestival

1.000 kr. i tillæg på Syng dansk

Tilmelding
Tilmeld dig på www.grundtvigs.dk eller på tlf. 4826 8700. 
Når du har tilmeldt dig, sender vi dig en mail med betalings-
oplysninger.

Inden 8 dage betales kursusgebyr på 500 kr. (ikke 
refunderbare). 

Restbeløbet betales senest en måned før kursusstart. 
Vi sender ikke bekræftelse på betaling, men tager kontakt, 
hvis betalingen udebliver. Deltagerlister vil ligge klar ved 
indkvarteringsbordet og fremsendes ikke til deltagerne. 

Framelding
Ved framelding frem til en måned før kursusstart refunderes 
kursusbeløbet, dog fratrukket kursusgebyret. Ved senere 
framelding refunderes intet, med mindre man har benyttet 
sig af én af de følgende muligheder, så man:
 
1. selv har en forsikring, som dækker.

2.  betaler 100 kr. ekstra i afbestillingsgebyr til Grundtvigs  
 Højskole, samtidigt med betaling af kursusgebyret (d.v.s. 
 i alt 600 kr.). Så får man kursusbeløbet (fratrukket kursus- 
 gebyr og afbestillingsgebyr) retur ved framelding helt op 
 til kursusstart – uanset årsag.

3.  tegner en afbestillingsforsikring hos Europæiske Rejse-
 forsikring (6% af kursets pris, dog minimum 100 kr.). Det 
 er en betingelse, at forsikringen er tegnet, FØR man betaler  
 noget til Grundtvigs Højskole. 

Priser
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Indkvartering Pris pr. person

Enkeltværelse med eget bad/toilet       6.000 kr.

Enkeltværelse med håndvask (bad og toilet på gangen)   5.500 kr.

Dobbeltværelse med eget bad/toilet     4.950 kr.

Dobbeltværelse med håndvask (bad og toilet på gangen)  4.450 kr.

Ekstern kursist (uden overnatning)     3.600 kr.

Særpris studerende under 30 år (2-/3-personers værelse)  2.250 kr.*

Afbestillingsforsikring      100 kr.

*Dokumentation i form af kopi af studiekort medsendes ved tilmelding.


