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Det siges, at oplevelser er én af de få ting i verden, 
som bliver større ved at blive delt med andre. Vi 
indbyder over sommeren til 8 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 2021. Det indeholder 
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 i de fleste uger er flere delkurser samtidigt. 
Måltider, morgensamling, enkelte foredrag, 
evt. ekskursion og mange aftenarrangementer 
er oftest fælles.

Kurserne er planlagt efter de nuværende Covid-19 
retningslinier, og der vil derfor være et begrænset 
antal pladser på kursusugerne. Kommer der nye 

lempeligere krav, vil der sidst på foråret blive åbnet 
for yderligere pladser. Da kurserne er tilrettelagt 
lang tid inden afvikling kan afbud, ændringer 
eller tilføjelser til de enkelte ugeprogrammer 
forekomme. Vi holder dog altid ugeprogrammerne 
opdateret på hjemmesiden www.grundtvigs.dk. 
Her kan man også læse om Covid-19 retnings-
linierne og vores udmøntning af dem på de 
korte kurser.

Denne trykte sommerkursusbrochure er den 
sidste af slagsen, da vi fra 2022 går helt over til 
digitale løsninger. Har man hidtil fået den trykte 
brochure vil man fremover istedet få en mail med 
oversigt over kurserne. Vi håber, du kan finde nogle 
interessante kurser i brochuren, og vi vil glæde os 
til at byde dig velkommen som sommerkursist på 
Grundtvigs Højskole.

Med venlig hilsen 
Jakob Mejlhede Nielsen 
Forstander

2021 Sommerkurser
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Der er et tillæg til 
prisen på 1000 kroner 
på dette kursus

Kursusledere // 
Joachim Adrian og 
Sofie Amalie Klougart

Fotofestival på Grundtvigs er et intensivt kursus i fotografi, som det rører sig lige nu. 
Et mødested for dansk fotografi. Mellem udøverne og drømmerne. Mellem passionen 
og det professionelle. Du vælger hver dag mellem en stribe intense workshops med 
toneangivende fotografer. Her vil du opleve toppen af dansk fotografi samtidig med, 
at du får prøvet dit eget fotografi af. Altsammen i højskolens traditionsrige rammer 
med lækker mad, lyse sommernætter og livlig snak om fotografi. 
 
På plakaten i år har vi intet mindre end den britiske Magnum fotograf Matt Stuart. 
Vi har dansk fotografis sort/hvid-mester Ole Christiansen samt prisvindende Jens 
Juul. Vi har berømte fotokunstnere som Astrid Kruse Jensen, Kajsa Gullberg og 
ikonet Lærke Posselt. I dokumentargenren gæstes vi af Politikens prisvindende 
Peter Hove Olesen samt svenske Lars Dareberg. Der vil være temadag om ny dansk 
fotografi med unge fotokunstnere som f.eks Absalon Kirkeby. Sidst, men ikke 
mindst, er vi stolte over at kunne præsentere dansk fotografis måske største 
nulevende legende Krass Clement. 

Der vil også være portfolioreviews med en lang række fotochefer og billedredaktører. 
Der vil være udstillinger, Årets Pressefoto 2020, liveoptagelse af podcasten
Fotoklubben, artist talks samt open air fotografi i sommernatten med Disko Bay. 

Fotokunstner Sofie Amalie Klougart samt højskolens faste underviser i fotografi, 
dokumentarfotograf Joachim Adrian, sejler festivalskibet igennem. 

Velkommen til højskolelandets mest intense fotouge. 

Fotofestival
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Søndag d. 20. juni
15.00-17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
15.30+16.30 Rundvisning på skolen
17.30 Fælles velkomst i foredragssalen
19.30 Introduktion til program
20.00 Come together 
21.00 Åbning af Årets Pressefoto 2020

Mandag d. 21. juni
09.00 Morgensamling
09.30 Heldagsworkshops. Vælg mellem:
 - Jens Juul: Det stille Drama
 - Kajsa Gulberg: Personligt portræt
 - Peter Hove Olsen: Reportage
 - Sofie Amalie Klougart: Kort ved hånden
19.30 Matt Stuart & and the street. Foredrag med den britiske  
 gademester

Tirsdag d. 22. juni
09.00 Morgensamling
09.30  Heldagsworkshops. Vælg mellem:
 - Matt Stuart (England): Street photography
 - Astrid Kruse Jensen: Det individuelle landskab
 - Ole Christiansen: Det gode portræt
 - Lærke Posselt: Personal
20.00 Vælg en workshop:
 - Fotoklubben. Liveoptagelse med gæster og publikum  
  af den populære fotopodcast. 
 -  Radiobiograf. Lyt sammen i mørket.
 -  Iscenesat fotografi-kollage v. kunstner Ann Louise  
  Andersen

Onsdag d. 23. juni
09.00  Morgensamling
09.30  Vælg mellem formiddagsforedrag eller workshop:
 - Lars Dareberg (Sverige): Fra oldschool pressefotograf  
  til visuel fortæller
 -   Joachim Adrian: At se. At danse

13.30-16.30 Personlig portfolioreview v. fotochef fra 
 Information Sigrid Nygård, billedredaktør og fotograf  
 Jakob Dall, billedchef og fotograf Lars Dareberg, 
 redaktør og fotograf Sofie Amalie Klougart samt 
 kursusleder Joachim Adrian. Herudover unge øjne fra  
 festivalens assistenter
15.00 Fotobiograf: Utan längtan ingen bild. Visning af 
 dokumentaren om Anders Petersen
17.00  Absalon Kirkeby i Vandrehallen. Fernisering og artist talk
21.00  Sankt Hans Aften. Bål, båltaler og sang
22.30  Fotografi under åben sommerhimmel. Visning af nye  
 Disko Bay fotoprojekter

Torsdag d. 24. juni
09.00  Morgensamling
09.30  Temaworkshops i Ny Dansk Fotografi:
 - Absalon Kirkeby: Abstrakt
 - Johanne Stoffersen: Dogmefotografi
 - Andreas Haubjerg: Historiefortælling
 - Anton Kai Krøigaard: Indre billeder
19.30  On stage portfolio review v. Thomas Borberg, Mette  
 Frandsen og Martin Bubandt

Fredag d. 25. juni
09.00  Morgensamling
09.30  Den traditionsrige fotomarathon: Kampen om det gyldne  
 kamera
11.30  Introduktion til Krass Clement
14.00  Krass Clement. I samtale: Hvad virkeligheden udtrykker  
 udover sin umiddelbarhed
17.00 Finaleshow fra fotomarathon, bobler og fernisering
18.30  Gruppefoto i festtøj
19.00  Festmiddag

Lørdag d. 26.juni
08.30 Brunch
10.00 Fælles afsked
10.30 Afrejse

Program
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Podcast
Elsker du at lytte til radio og podcast? Og kunne du tænke 
dig selv at prøve kræfter med at lave lydfortællinger? Måske 
har du en idé om en podcast, du kunne tænke dig at lave?

Så kom på sommerkursus og oplev en inspirerende uge, 
hvor vi lader os suge ind i radiomediets fantastiske verden. 
Der vil være undervisning i de grundlæggende redskaber 
med oplæg om interview, speak, redigering mm. Og så skal 
I selv i gang - ud og lave optagelser og derefter redigere.

For interesserede vil der være mulighed for at bruge en 
del af ugen på udvikling af egne podcastformater.

Ud over ugens primære fokus learning by doing vil der 
være en masse inspiration i form af radiobiograf, 

walk´n´listen, ideudvikling til nye podcasts og møde med 
dedikerede radiomennesker.

Det bliver en afvekslende uge med masser af nye indsigter, 
højskoleliv med fællessang, lækker mad, nye bekendtskaber 
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.

Søndag den 20. juni
15.00-17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe, te og boller
15.30 og 16.30 Rundvisning på skolen
17.30 Fælles velkomst i foredragssalen
19.30  Introduktion til kurset
20.00  Come together
21.00 Åbning af Årets Pressefoto (udstilling på højskolen) –  
 frivilligt at deltage

Mandag den 21. juni
09.00 Morgensamling
09.30  Workshop: Interview - oplæg og øvelser 
14.00   Workshop: Introduktion til redigeringsprogrammet  
 Hindenburg. Introduktion til brug af musikunderlægning
19.30 Yndlingsradio – alle medbringer et klip fra deres 
 yndlingspodcast / radioprogram og præsenterer dette
 
Tirsdag den 22. juni
09.00   Morgensamling
09.30   Workshop: Interview redigering
14.00 Workshop: Oplæg v. radiovært og speaker Jesper Dein  
 (DR). Speak - oplæg - øvelser
20.00 Vælg en workshop:
 - Fotoklubben. Liveoptagelse med gæster og publikum  
  af den populære fotopodcast. 
 -  Radiobiograf. Lyt sammen i mørket.
 -  Iscenesat fotografi-kollage v. kunstner Ann Louise  
  Andersen
 
Onsdag den 23. juni
09.00 Morgensamling
09.30 Workshop: Samtale-podcast
 Idéudvikling – vinkling - manus - optagelse
14.00  Workshop: Lytning – efterkritik 

18.30 Grillmiddag i parken
21.00  Sankt Hans Aften. Bål, båltaler og sang
22.30  Fotografi under åben sommerhimmel

Torsdag den 24. juni
09.00 Morgensamling
09.30 Workshop: Hvordan udvikler man gode podcasts?
 Oplæg v. radiojournalist og tilrettelægger Emil Bach  
 Andersen
 Idéudvikling af egen podcast
14.00 Workshop: Arbejde videre med egen podcast
 Walk n´ listen 
19.30 Rosas Reality Radio besøg af billedkunster Rosa 
 Marie Frang, der er blevet kendt for sin podcast, 
 der er et radiodokumentarisk lydværk om kunstneres
 arbejdsvilkår

Fredag den 25. juni
09.00 Morgensamling
09.30 Workshop: Færddiggøre dummy/smagsprøve på 
 egne podcast-ideer
14.00 Workshop: Lytning af dummy-produktioner
 Evaluering og afslutning
17.00 Ferniseringer og bobler
18.30 Gruppefoto i festtøj
19.00 Festmiddag

Lørdag den 26. juni
08.30 Brunch
10.00 Fælles afsked
10.30 Afrejse
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Skønne streger

Søndag den 20. juni
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Te, kaffe og brød
15.30 og 16.30 Rundvisning på skolen
17.30 Fælles velkomst i foredragssalen
19.30 Velkomst i atelieret. Intro til tegneredskaber og kurset 
 Medbring dit tegnegrej
20.00 Come together 
21.00 Åbning af Årets Pressefoto 2020
21.00 Aftenkaffe og bar

Mandag den 21. juni
09.00 Morgensamling
09.30 Opvarmning  og øvelser. Kort oplæg om Mads Ljungdahl.  
 Skab kontraster
14.00 Kort oplæg om Rune Fjord. Amorf enkelthed/gråtoner
16.00 Atelier
19.30 Matt Stuart & and the street. Foredrag med den britiske  
 gadefotograf

Tirsdag den 22. juni
09.00 Morgensamling
09.30 Opvarmning og øvelser. Kort oplæg om Anne Langgaard.  
 Kuglepenstegninger/ papir
14.00 Kort oplæg om Anne Sofie Sandal. Den mættede tegning
16.00 Atelier
20.00 Vælg en workshop:
 - Fotoklubben. Liveoptagelse med gæster og publikum  
  af den populære fotopodcast. 
 -  Radiobiograf. Lyt sammen i mørket.
 -  Iscenesat fotografi-kollage v. Ann Louise Andersen

Onsdag den 23. juni
09.00 Morgensamling
09.30 Opvarmning og øvelser kort oplæg om Thomas 
 Pålsson portrættet. Medbring gerne et sort/hvid foto 
 af person i hel figur
13.30 Ekskursion i egne biler
18.30 Grillmiddag i parken
21.00  Sankt Hans Aften. Bål, båltaler og sang
22.30  Fotografi under åben sommerhimmel

Torsdag den 24. juni
09.00 Morgensamling
09.30 Opvarmning og øvelser kort oplæg om Cathrine Raaben  
 Davidsen
14.00 Kort oplæg om Jenni Tietze. Tegn træer
16.00 Øvelser
19.30 Rosas Reality Radio besøg af billedkunster Rosa 
 Marie Frang, der er blevet kendt for sin podcast, 
 der er et radiodokumentarisk lydværk om kunstneres  
 arbejdsvilkår

Fredag den 25. juni
09.00 Morgensamling
09.30 Opvarmning og Øvelser. Kort oplæg om Rasmus Bjørn.  
 Fokus på detaljen
14.00  Billedgennemgang og ophængning
17.00 Ferniseringer og bobler
18.30 Gruppefoto i festtøj
19.00 Festmiddag

Lørdag den 26. juni
08.30 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 en til to samtidskunstnere 
og derefter stillet opgaver. Opgaver, der får dig til at tegne 
og se tegning på en forhåbentlig ny måde. Ved ugens ende 
har du fået en god portion inspiration og teknikker/tricks 
til at arbejde videre med derhjemme. Og så har du en 
håndfuld gode tegninger.

Om du er vant til at tegne eller blot lige er startet har ingen 
betydning. Vi tager udgangspunkt i det, du kan og videre-
udvikler det. Bare du har lysten og modet til at tegne og til 
at få opgaver, du nok ikke havde forventet. Det handler ikke 
om at kunne tegne fotografisk, men mere om at skabe en 
hel tegning med masser af udtryk og nerve.

 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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Syng dansk 
med Jakob Høgsbro
Velkommen til et korkursus under ledelse af kordirigent 
og komponist Jakob Høgsbro. Han er dirigent for korene 
Tritonus og Vox Humana og er flittigt brugt som korleder 
på stævner rundt omkring i landet. Han er komponist 
og har komponeret alt fra børnesange til store oratorier.

Jakob Høgsbro tager sit eget værk, Runeskrift med til 
årets kursus. Jakob har komponeret værket for kor i 
fire stemmer og strygekvintet ud fra tekster skrevet 
af Rune T.Kidde. 

Udover masser af ambitiøs og hyggelig korsang vil 
ugens program være fyldt med spændende workshops, 
foredrag, højskolesang, lækker mad, god stemning og 
selvfølgelig en stor afslutningskoncert, hvor en stryge-
kvintet fra DR Symfoniorkestret vil akkompagnere koret.

 Kursusledere //  Bodil Chemnitz og 
  Anja Fjord Skovgaard
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Søndag den 27. juni
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Te, kaffe og brød
15.30 og 16.30 Rundvisning på skolen
17.15 Fælles velkomst i foredragssalen
19.30 Korprøve
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Mandag den 28. juni
09.00 Morgensamling
10.00 Korprøve
14.00 Korprøve
16.00 Korprøve 
19.30  Fortællinger fra Grønland v. skuespiller Makka Kleist
21.15  Aftencafé med højskolesang og fortælling

Tirsdag den 29. juni
09.00 Morgensamling
10.00 Korprøve
14.00  Korprøve
16.00 Korprøve
19.30 Den 19.udgave v. komponist Lasse Skovgaard
21.15 Aftencafé med højskolesang og fortælling

Onsdag den 30. juni
09.00 Morgensamling
10.00 Korprøve
14.00 Workshops
19.30  Paradismageren. Jakob Høgsbro fortæller arbejdet 
 med at skrive en helt ny opera, og professionelle 
 operasangere synger uddrag
21.15 Aftencafé med højskolesang og fortælling

Torsdag den 1. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Korprøve
14.00 Korprøve
16.00 Korprøve
20.00 Koncert med de to grønlandske musikere Ulf Fleischer 
 og Klaus Geisler
21.30 Aftencafé med højskolesang og fortælling

Fredag den 2. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Korprøve
14.00 Generalprøve
17.00 Korkoncert
18.30 Festmiddag

Lørdag den 3. juli
08.30 Brunch
10.00 Fælles afsked
10.30 Afrejse

Syng dansk 
med Jakob Høgsbro
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Kalaallit Nunaat - 
Grønlændernes land

Søndag den 27. juni
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Te, kaffe og brød
15.30 og 16.30 Rundvisning på skolen
17.15 Fælles velkomst i foredragssalen
19.30 Anslag til ugen – grønlandske tematikker, program 
 og quiz
21.15 Aftencafé med højskolesang og fortælling

Mandag den 28. juni
09.00  Morgensamling
10.00 Grønlands vej mod selvstændighed foredrag v. Martin 
 Breum
14.00 Paneldebat Kæmpe eskimo, overmaling og mental 
 afkolonisering
17.00 Samtalesalon i parken
19.30 Fortællinger fra Grønland v. skuespiller Makka Kleist
21.15 Bålaften

Tirsdag den 29. juni
09.00 Morgensamling
10.00  Grønlænder i Danmark samtale med medlemmer af 
 Foreningen Nalik 
14.00 Workshops Mad og sælskind
19.30 Sumé Lyden af en revolution. Filmaften
21.15 Aftencafé med højskolesang og fortælling

Onsdag den 30. juni
09.00 Morgensamling
10.00 Grønlandsk mode og nationbranding foredrag v. 
 ph.d. Rosannguaq Rossen

11.00 Inuittatoveringer foredrag v. tatovør Maya Sialuk Jacobsen
14.00 Tupilakker, kamikstøvler og rap-musik foredrag v. Martine  
 Lind Krebs
19.30 Paradismageren Jakob Høgsbro fortæller arbejdet med  
 at skrive en helt ny opera, og professionelle opera-
 sangere synger uddrag
21.15 Aftencafé med højskolesang og fortælling

Torsdag den 1. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Klimaforandringer og Grønlands fremtid foredrag v. 
 professor Minik Rosing
14.00 Forsvarets opgaver i Grønland foredrag v. Jakob Rousøe,  
 Arktisk Kommando
16.00 Åben debat om Rigsfællesskabet 
20.00 Koncert med de to grønlandske musikere Ulf Fleischer  
 og Klaus Geisler

Fredag den 2. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Møde med grønlandsk kunstner
14.00 Grønlands og Rigsfællesskabets fremtid politisk paneldebat
17.00 Korkoncert
18.30 Festmiddag

Lørdag den 3. juli
08.30 Brunch
10.00 Fælles afsked
10.30 Afrejse

Rigsfællesskabet er under forandring. I Grønland arbejdes 
der på et udkast til den første forfatning, og det rejser en 
række væsentlige spørgsmål.

Er Grønland ved at rive sig løs? Vil Grønland vælge USA som 
partner i stedet for Danmark? Eller er det lige omvendt: 
Vil fællesskabet mellem Danmark og Grønland blomstre 
- som reaktion på de voldsomme klimaforandringer og 
stormagternes oprustning i Arktis? 

Donald Trump ville købe Grønland – amerikanernes stærke 
fokus på Grønland fortsætter efter ham. Kina lurer i kulissen. 
I år er det 300-året for Hans Egedes ankomst til Grønland, 

men er der overhovedet noget at fejre? Grønlænderne 
husker langt fra kun kolonitiden for det gode, og historier 
om eskimo-is og overmalede statuer finder i stigende grad 
også vej til de danske medier.

Kom og vær med til en demokratisk samtale om Grønland 
og Rigsfællesskabet med et afsæt i både geopolitik og 
grønlandsk kultur.

 Kursusledere //  Martine Lind Krebs,
  Martin Breum og
  Ditte Thomassen

Program
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Foto: Rebecca Gustafsson/Visit Greenland

Kalaallit Nunaat - 
Grønlændernes land
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Rytmisk kor

Søndag den 4. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Te, kaffe og brød
15.30 og 16.30 Rundvisning på skolen
17.30 Velkomst i foredragssalen
19.30 Introduktion til ugens workshops
21.00 Aftenkaffe og højskolesang

Mandag den 5. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Workshopkor
14.00 Workshopkor
16.00 Den nye højskolesangbog v. forfatter Dy Plambeck
20.00 Come together

Tirsdag den 6. juli
07.30 Morgenbevægelse (frivilligt)
09.00 Morgensamling
10.00 Workshopkor
14.00 Workshopkor
15.30 Masterclass – sangteknik og udtryk v. Klaus Møller
19.30  Mellemblond - koncert og fortælling
21.00  Åben sangskriverscene og bar

Onsdag den 7. juli
07.30 Morgenbevægelse (frivilligt)
09.00 Morgensamling
10.00 Workshopkor

14.00 Vælg mellem følgende tilbud:
 - Teatersport v. Mette Heister
 - Det legende menneske v. Henrik Uldall
 - Yin yoga
 - Sangteknik v. Susanne Ørum
19.30 Workshopkor
21.00 Koncert med husorkestret The Grundtvig Experience

Torsdag den 8. juli
07.30 Morgenbevægelse (frivilligt)
09.00 Morgensamling
10.00 Workshopkor
14.30 Prøver med band workshopkor
16.30 Prøver med band workshopkor
19.30 Åben sangskriverscene og bar

Fredag den 9. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Workshopkor + bandprøver
14.30 Prøver band (kor skiftevis)
17.45 Fællesfoto og peptalk i parken
18.00 Koncert
19.15 Festmiddag 

Lørdag d. 10. juli
08.30 Brunch
10.00 Fælles afsked
10.30 Afrejse

For 16. år i træk inviterer vi korsangere fra hele landet til 
vores Rytmisk Kor-kursus. Det bliver en inspirerende og 
intens uge, der indeholder workshops med to af Danmarks 
dygtigste korledere: Morten Kjær og Line Groth Riis. 

Desuden er der foredrag, morgensamlinger, bevægelse, 
koncerter, højskolesang, syng- med-en-kendt, 
højskolesamvær og sommermad i topklasse.

 

Vi slutter ugen af med en stor koncert med et blændende 
liveband og et brag af en festmiddag.

 Kursusledere //  Louise Krage og 
  Mette Heister
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Sangskrivning

Søndag den 4. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Te, kaffe og brød
15.30 og 16.30 Rundvisning på skolen
17.30 Velkomst i foredragssalen
19.30 Opstart, præsentation, introduktion
21.00 Aftenkaffe og højskolesang

Mandag den 5. juli
09.00  Morgensamling
10.00 Workshop og oplæg
14.00 Skriv selv
16.00 Den nye højskolesangbog v. forfatter Dy Plambeck
20.00 Come together

Tirsdag den 6. juli
07.30 Morgenbevægelse (frivilligt)
09.00 Morgensamling
10.00 Workshop og oplæg v. Kristoffer Munck (Mellemblond)
14.00 Workshop, skriv selv v. Kristoffer Munck
19.30  Koncert med Mellemblond
21.00 Åben sangskriverscene og bar

Onsdag den 7. juli
07.30 Morgenbevægelse (frivilligt)
09.00 Morgensamling
10.00 Workshop og oplæg v. Marie Fisker
13.00 Indspilningerne begynder
14.00 Workshop, skriv selv v. Marie Fisker
19.30 Åben scene i Nyrops Hus
21.00 Koncert med husorkestret The Grundtvig Experience

Torsdag den 8. juli
07.30 Morgenbevægelse (frivilligt)
09.00 Morgensamling
10.00 Workshop og indspilninger
14.00 Workshop og indspilninger
19.30 Åben sangskriverscene og bar

Fredag den 9. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Foredrag v. Jeppe Skjold, spillestedsleder af 
 Forbrændingen i Albertslund
14.00 Afrunding, lyttesession
18.00 Korkoncert
19.15 Festmiddag 

Lørdag den 10. juli
08.30 Brunch
10.00 Fælles afsked
10.30 Afrejse

På dette kursus bliver vi igennem sangskrivnings- og 
kompositionsøvelser, inspirerende artisttalks, og i mødet 
med sommerkursets øvrige deltagere klogere på det at skrive 
sang og musik. Man vil møde musikere og sangskrivere i 
alle størrelser og former og selv arbejde med sangskrivning 
fra det sted, man står.

Ud fra dogmer, øvelser og musikalske oplæg skal vi hver dag 
arbejde med at skabe musik. Med masser af inspirerende tiltag, 
tid til fordybelse og kreativitet og ikke mindst tid til at høre 
hinandens sange, skal vi mødes omkring sangskrivningen. 

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 //  Stephan Sieben

 Gæstelærere //  Marie Fisker og 
  Kristoffer Munck (Mellemblond)
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Andersens sommerkor

Søndag den 11. juli
15.00-17.00  Ankomst og indkvartering. Te, kaffe og brød
15.30 og 16.30 Rundvisning på skolen
17.15 Fælles velkomst i foredragssalen
19.30 Korprøve
21.15 Aftencafé med højskolesang og fortælling

Mandag den 12. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Korprøve
14.00 Korprøve
16.00 Korprøve 
19.30 Den 19.udgave v. Lasse Skovgaard
21.15 Aftenkaffe og mulighed for quiz og spil

Tirsdag den 13. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Korprøve
14.00 Krigen mod terror v. Per Stig Møller
16.00 Korprøve
19.30 All that jazz filmforedrag v. Bodil Chemnitz
21.15 Aftencafé med højskolesang og fortælling

Onsdag den 14. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Korprøve
14.00 Workshops 
19.30 Korprøve
21.15 Aftencafé med højskolesang og fortælling

Torsdag den 15. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Korprøve
14.00 Korprøve
16.00 Korprøve
20.00 Koncert med trioen Den gamle sangskat

Fredag den 16. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Korprøve
14.00 Generalprøve
17.00 Korkoncert
18.30 Festmiddag

Lørdag den 17. juli
08.30 Brunch
10.00 Fælles afsked
10.30 Afrejse

Vi synger 4- og 5-stemmige korarrangementer af sange 
fra jazzens verden, ikke mindst fra de mere jazzede 
musicals, under overskriften And all that Jazz. 

Vi har planer om at synge sange som In a New York 
Minute, Don’t rain on my parade, Anything goes, Nattens 
sidste cigaret og selvfølgelig And all that jazz fra musicalen 
Chicago. 

Repertoire, noder og øvefiler vil blive sendt ud til alle 
kursister på forhånd, så der kan komme tempo på 
øvningen, når kurset er i gang.

Korleder Erik Andersen og pianist Lasse Skovgaard vil 
lede koret, og der vil blive givet masser af gode fif til 
korrekt brug af stemme, god rytmefornemmelse og 
intonering. 

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

 Kursusledere //  Bodil Chemnitz og 
  Anja Fjord Skovgaard
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Det ændrede verden 
– 2001

Søndag den 11. juli
15.30-17.00 Ankomst og indkvartering. Te, kaffe og brød
15.30 og 16.30 Rundvisning på skolen
17.15 Fælles velkomst i foredragssalen
19.30 Velkommen til 2001 v. Peter Westermann
21.15 Aftencafé med højskolesang og fortælling

Mandag den 12. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Bush-doktrinen v. USA-ekspert Mads Fuglede
14.00 Krigen mod terror og republikansk realisme v. Vibeke Schou  
 Tjalve, seniorforsker ved DIIS
19.30 Den 19.udgave v. Lasse Skovgaard
21.15 Aftenkaffe og mulighed for quiz og spil

Tirsdag den 13. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Kan man vinde en krig mod terror? v. Major Peter Kaplers
14.00 Udenrigsminister i krig og fred v. tidl. udenrigsminister 
 Per Stig Møller
19.30 All that jazz filmforedrag v. Bodil Chemnitz
21.15 Aftencafé med højskolesang og fortælling

Onsdag den 14. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Tur til København. Stop på Krudttønden. Oplæg om Finn  
 Nørgaard Foreningen v. sekretariatsleder Pia Toftdahl.

11.30 Ekskursion. Medbragt frokost i Fælledparken
13.00 Besøge synagogen i Krystalgade
14.30 Besøge en moské
19.30 Film Armadillo – danske soldater i Afghanistan
21.15 Aftencafé med højskolesang og fortælling

Torsdag den 15. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Hvorfor drager soldater i krig, og hvad gør det ved dem?   
 v. psykolog Marie Husby
14.00 Terrortruslen mod Danmark v. tidl. PET-chef 
 Hans Jørgen Bonnichsen
20.00 Koncert med trioen Den gamle sangskat

Fredag den 16. juli
09.00 Morgensamling
10.00 Islam og nydanskere i dansk politik v. tidl. folketings- 
 medlem Yildiz Akdogan
14.00 Radikaliseringens rødder v. Søren Lerche, medl. af EU’s  
 Radicalisation Awareness Network
17.00 Korkoncert
18.30 Festmiddag

Lørdag den 17. juli
08.30 Brunch
10.00 Fælles afsked
10.30 Afrejse

Den 11. september 2001 er en dato, der ændrede historien. 
Den nærmer sig sit 20 års jubilæum. De af os, der oplevede 
det, glemmer det aldrig.  Terrorangrebet på World Trade 
Center og Pentagon var voldsomt og spektakulært, og 
førte til Krigen mod terror, hvor USA og dets allierede 
- heriblandt Danmark - endte i en langstrakt krig i 
Afghanistan. Sidenhen, af andre politiske grunde, kom 
det også til krig i Irak. Spændingen mellem på den ene 
side Vestens liberale demokrati og økonomiske kapitalisme 
og den arabiske verdens konservative islamisme blev 
øget dramatisk og kom til pinefuld udløsning, i praksis 
og principielt - med Muhammedtegningerne som et af 
de klareste eksempler. 

Vi stiller skarpt på Krigen mod terror, hvor Danmark 
var med helt i den skarpe ende. Kan vi blive klogere på 
terrorens væsen? Hvilke modsvar blev det til - og hvordan 

virkede de? Var det her, USA mistede sin position som 
global supermagt, eller var det bare et sideshow på den 
store verdensscene? 

Alt dette forholder vi os til, med indsigt fra mennesker 
- soldater, psykologer, politologer, politikere, personer 
med islamisk tro - der har studeret eller gennemlevet 
de ekstreme dilemmaer og hændelser i tiden, der fulgte 
efter den skæbnesvangre dato.

 Kursusleder // Peter Westermann

 Peter Westermann, cand.scient.pol. og tidligere 
 folketingsmedlem og næstformand for SF. Peter 
 er ansat som Grundtvigs Højskoles underviser i 
 politiske og historiske fag.
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Arrangeret med Grundtvigs Højskoles elevforening, Grundtvigselever. På Grundtweek 
koges alt det bedste fra de lange kurser ned til et oplevelsesrigt sommerkursus. 
Der vil være morgensamlinger, fællessang, meddelelser, valgfag, ganggruppemøder, 
temafester og alt det, du savner fra din egen højskoletid.

Kurset er åbent for alle, men der gøres opmærksom på, at vi forventer, at mange 
af kursisterne vil være tidligere elever. Den første aften vælger du dig ind på et 
spor, som du følger hele ugen. Det bliver spor som Kend din krop, Klimaaktivisme, 
Højskolesangbogen revisited, Litteratur på nye flasker og Billedkunst som i folkeren.

 Kursusledere // Nikolaj Reinholt Johannessen, 
Jesper E.Christensen og 
Joachim Adrian

Grundtweek
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Program

Søndag den 18.juli
15.00 Ankomst og indkvartering 
17.00 Velkomst og ryste-sammen 
19.00 Bål og skumfiduser i parken 

Mandag den 19.juli
08.45 Morgensamling 
09.30 Spor
14.00 Spor 
19.00 Rundbold i parken 
20.30 Sangaften/ønskekoncert 

Tirsdag den 20.juli
08.45 Morgensamling
09.30 Workshops: Byg et fuglehus, croquis, teatersport, 
 yoga, foto m. Joachim mm. 
19.00 Bezzerwizzer-turnering
22.30 Udendørs Bio 

Onsdag den 21.juli
08.45 Morgensamling 
09.30 Spor 
14.00  Workshops: Lejlighedssange, linoleumstryk, mad 
 over bål, CTF med Jesper, Artivism, storytelling mm.   
19.00  Musik-banko. Baren åbner. Onsdagsfest

Torsdag den 22.juli 
08.45  Morgensamling
09.30  Badetur til Esrum Sø
14.00  Spor 
19.00  

Fredag den 23.juli
08.45  Morgensamling 
09.30  Spor 
14.00  Workshops: Foto-fange m. Joachim, Radiobiograf m.  
 Louise Krage, Mocktails mm.  
16.00  Fernisering + Klargøring til fest.  
18.00  Festmiddag 
21.00  Festaften

Lørdag den 24.juli
09.30  Brunch 
11.30  Oprydning og rengøring 
12.30  Fælles farvel 

U
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Mød tidens toneangivende forfattere og bliv klogere på, 
hvad der rører sig i dansk litteratur netop nu. Gennem 
forfattermøder, foredrag, studiekredse, samtale og 
samvær vil vi med et åbent og nysgerrigt udgangspunkt 
opleve den danske samtidslitteratur og samtidig forsøge 
at indkredse de vigtigste tendenser for bedre at forstå den. 

Den danske samtidslitteratur er kraftfuld og forskellig-
artet og ikke sådan lige at få hold på. Spørgsmålet er, 
om det alligevel er muligt at spore nogle fællestræk og 
strømninger, som vi kan sætte ord på, eller om vi må 
sande, at det kun er i litteraturhistoriens bakspejl, at 
vi formår at samle trådene til en trend.    

Vi har inviteret en række af de bedste forfattere, både 
de etablerede og de, på vej frem, til Grundtvigs Højskole, 
hvor de vil læse op af deres bøger og indgå i en samtale 
med kursisterne om tidens litteratur. Ugens program 
veksler mellem forfatterbesøg, samvær og studiekredse, 
hvor vi læser og diskuterer de deltagendes forfatteres 
tekster i fællesskab.

 Kursusledere //  Højskolelærer Jonas Møller og 
  Digter Mads Mygind

Søndag den 25. juli
15.00-17.00 Ankomst og indkvartering
17.30 Velkomst
19.30 Velkomstaften v. kursusledere Mads Mygind 
 og Jonas Møller

Mandag den 26. juli
08.45 Morgensamling
09.15 Studiekreds: Introduktion til kurset og forberedelse til  
 forfattermøder med Stine Pilgaard og Kristian Bang Foss
14.00  Forfattermøde: Stine Pilgaard
19.30  Forfattermøde: Kristian Bang Foss

Tirsdag den 27 juli
08.45 Morgensamling
09.15 Studiekreds: Opsamling på gårsdagens forfattermøder 
 og læsning af Kenneth Jensen og Lone Aburas
14.00 Forfattermøde: Kenneth Jensen
19.30 Sangaften: Den nye højskolesangbog v. Birgitte Hansen,  
 pianist og tidligere højskoleforstander

Onsdag den 28. juli
08.45 Morgensamling
09.15 Forfattermøde: Lone Aburas
14.00 Skriveværksted v. Mads Mygind og læsekreds 
 v. Jonas Møller
19.30 Mød forfatter Caroline Albertine Minor

Torsdag den 29. juli
08.45 Morgensamling
09.15 Skriveværksted v. Mads Mygind og læsekreds 
 v. Jonas Møller
14.00  Kritikerbesøg: Tendenser i ny dansk litteratur oplæg 
 v. Noa Kjærsgaard Hansen, litteraturkritiker, forfatter 
 og tidsskriftsredaktør.
19.30  Forfattermøde: Jens Blendstrup

Fredag den 30. juli
08.45  Morgensamling
09.15  Studiekreds: Vi samler i fællesskab op på ugens temaer og 
 forfatterbesøg og giver litterære anbefalinger til hinanden
14.00  Koncert og kunstnerbesøg: Marie Højlund, komponist,  
 lydkunstner og medlem af bandet Nephew, giver prøver  
 på og fortæller om sin kunstneriske praksis i spændings-
 feltet mellem musik, poesi, lydkunst og forskning
16.oo  Forberedelse til festaften
18.00  Festmiddag

Lørdag den 31. juli
08.00 Morgenmad
09.30 Afrejse

Litteratur 
-  Tendenser i ny dansk litteratur
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Søndag den 25. juli
15.00-17.00 Ankomst og indkvartering
17.30 Velkomst
19.30 Det store i det små – sociale bånd v. Benedicta 
 Pécseli, cand. mag.

Mandag den 26. juli  
09.15 Venskab i et filosofisk og antropologisk lys v. Jonas 
 Holdt, ph.d.
14.30  Magteliten v. Christoph Houman Ellersgaard, ph.d.
19.30  Dannelse som kærlighedsgerning v. Niels Mattsson 
 Johansen, cand. phil.
                       
Tirsdag den 27. juli
09.15 Venskabets politik v. Jacob Dahl Rendtorff, 
 ph.d & dr. scient adm.
14.30 Studiekreds I: Tekst fra Den nikomacheiske etik 
 af Aristoteles
19.30 Medierede venskaber i TV-fiktionens tredje guldalder 
 v. Tobias Bukkehave, cand.mag.
 
Onsdag den 28. juli    
09.15 Herre/slave, proletar/bourgeois, ven/fjende - problematiske  
 fællesskaber hos Hegel, Marx og Schmitt v. Lotte List, 
 stipendiat
13.30 Udflugt (hvis covid19 tillader det) ellers andet program        
19.30 Mød forfatter Caroline Albertine Minor

Torsdag den 29. juli        
09.15 Ensomhedsparathed – om tabet af venskab v. Kim 
 Faurschou, højskolelærer   
14.30 Studiekreds II    
19.30 Venskabet som filosofisk tema hos Aristoteles, Hegel og 
 Kierkegaard v. Morten Thanning, ph.d.                 
 
Fredag den 30. juli  
09.15 Foredrag              
14.00 Paneldebat v. Filosofisk Forum
18.00 Festmiddag og afslutningsaften.

Lørdag den 31. juli
08.00 Morgenmad
09.30 Afrejse

Filosofi - 
 Om venskab

Filosofikursus i samarbejde med Filosofisk Forum

Fra Aristoteles til Nietzsche har filosofferne diskuteret 
lykken som livet sammen med gode venner. Venskabet 
forudsætter frihed og lighed. Venskabet kan være både 
åndeligt og erotisk. Gode venner finder sammen i respekt, 
anerkendelse og fællesskab, men også i kærlighed og 
troskab. Venskabet bunder ikke i pligt, men i en trang 
til i lyst og glæde at være sammen med det andet menneske. 

Staten og folket forstås som et fællesskab af frihed, lighed 
og solidaritet, der bygger på borgernes nationale identitet 
som venner, der har noget til fælles. Og menneskeheden 

beskrives som et universelt fællesskab af venner. Samtidig 
udfordres venskabet i stigende grad i dagens samfund. 

Vi bliver mere og mere ensomme, og mange har slet ikke 
nogen venner, men kun bekendte på Facebook. Samtidig 
opdeler flere og flere verden i dem og os, hvor de ikke 
kan have venner uden fjender. Så findes der overhovedet 
rigtige venner?

 Kursusleder // Kim Faurschou
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Søndag den 1. august
15.00-17.00 Ankomst og indkvartering
17.15 Velkomst v. forstander Jakob Mejlhede Nielsen
19.00 Demokratiets udfordringer v. Chefredaktør Lisbeth  
 Knudsen, Altinget

Mandag den 2. august
09.15 Trump og Trumpismen v. Mads Fuglede og David Trads,  
 Kampagnesporet
14.00 Ulighed, økonomi og demokrati v. Cheføkonom Mads 
 Lundby Hansen, Cepos
14.45 Ulighed i verden v. Tim Whyte
16.00 Debat m. Mads Lundby og Generalsekretær Tim 
 Whyte, MS
19.30 Fotoshow og foredrag v. Fotograf Marie Hald

Tirsdag den 3. august
09.15 USA og verden efter Trump - amerikansk udenrigspolitik  
 mellem aktivisme og isolation v. Seniorforsker Rasmus  
 Sinding Søndergaard, DIIS
14.00 Verden set fra Moskva v. Seniorforsker Flemming 
 Splidsboel Hansen, DIIS
14.45 Verden set fra Beijing v. Casper Wichmann, Tænketanken  
 ThinkChina, KU 
16.00 Debat med Flemming Splidsboel og Casper Wichmann
19.30 Verden set fra Bruxelles v. EU-korrespondent Lotte 
 Mejlhede, TV-2

Onsdag den 4. august
09.15 EU: Hvor står vi? An ever closer union eller polarisering  
 v. Professor Rebecca Adler-Nissen, KU
11.00 Gruppedrøftelser

14.00 Europa - set fra et ungeperspektiv v. Elena Askløff og 
 Peter Laugesen, Vores Europa
20.00 Den nye Højskolesangbog Sang og fortælling 
 v. Forfatter Dy Plambeck

Torsdag den 5. august
09.15 EUs økonomiske udfordringer - internt og eksternt 
 v. Økonomisk redaktør Ulrik Bie, Berlingske
11.00 Briterne efter Brexit? v. Korrespondent Tinne Hjersing  
 Knudsen, DR
14.00 EU og sikkerhed v. Professor Jens Ringsmose, SDU
15.30 EU og udenrigspolitikken - Tyrkiet som case v. Seniorforsker  
 Cecilie Felicia Stokholm Banke, DIIS
19.30 EU som politisk kampplads: hvor skal vi hen i fremtiden?  
 v. MEP Kira Marie Peter-Hansen (SF) og MEP Peter 
 Kofod (DF)

Fredag den 6. august
09.15 Europæiske værdier - mellem diversitet og ytringsfrihed  
 v. Direktør Jacob Mchangama, Tænketanken Justitia 
 og Debattør og forfatter Henrik Marstal
14.00 Dansk udenrigspolitik - hvilke værdier skal bære os remad? 
 v. Udenrigsminister Jeppe Kofoed (S) (inviteret)
17.00 Fernisering v. foto- og tegnehold
18.00 Festmiddag m. sange, indslag og natmad

Lørdag den 7. august
08.00 Morgenmad
09.30 Afrejse

Valget af Donald Trump som USAs præsident medførte 
en blanding af målløshed og bestyrtelse over hele verden. 
Amerikanerne måtte have taget fejl og ville sikkert hurtigst 
muligt korrigere fejlen. Men præsidentvalget i 2020 viste 
at der var stor opbakning til Trumps linie. Og dele af hans 
tænkning om “America first” ser ud til at overleve.

På kurset ser vi på verdenssituationen efter det amerikanske 
præsidentvalg. Hvilken betydning har Trump haft for USA 
og verden? Hvad kan vi forvente os af amerikansk lederskab 
fremover? Og hvad betyder det for de udfordringer vi står 

overfor i Europa og Danmark? Hvor er vores demokratier 
på vej hen? Årets kursus vil engagere i og gøre os klogere 
på de udfordringer, muligheder og dilemmaer vi står overfor.

 Kursusledere //  Sigrid Friis Proschowsky, 
  Jesper de Linde, 
  Marianne Jelved og 
  Jakob Mejlhede Nielsen

Globalisering og Demokrati 
– Europa efter Trump
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Søndag den 1. august
15.00-17.00 Ankomst og indkvartering
17.15 Velkomst v. forstander Jakob Mejlhede Nielsen
19.30  Velkomst i atelieret

Mandag den 2. august
09.30  Tegne efter model
14.00  Kort oplæg om Jenni Tietze og efterfølgende opgave,  
 hvor vi bruger formiddagens tegninger
16.00  Atelier og færdiggørelse af dagens opgaver
19.30  Fotoshow og foredrag v. fotograf Marie Hald

Tirsdag den 3. august
09.30  Tegne efter model
14.00  Kort oplæg om Petra Lottje og efterfølgende opgave,  
 hvor vi bruger formiddagens tegninger til at lave collager
17.00  Oplæg om egne værker v. Ann Louise Overgaard Andersen
19.30  Verden set fra Bruxelles v. Lotte Mejlhede

Onsdag den 4. august
09.30  Tegne efter model
14.00  Ekskursion i egne biler
20.00  Den nye Højskolesangbog Sang og fortælling 
 v. forfatter Dy Plambeck

Torsdag den 5. august
09.30  Tegne efter model
14.00   Kort oplæg om Markus Vater og efterfølgende opgave
16.00  Atelier og færdiggørelse af dagens opgaver
19.30  EU som politisk kampplads: hvor skal vi hen i fremtiden?  
 v. Kira-Marie Peter Hansen og Peter Kofoed

Fredag den 6. august
09.30  Tegne efter model
14.00  Billedgennemgang og ophængning
17.00  Fernisering v. foto- og tegnehold
18.00  Festmiddag m. sange, indslag og natmad

Lørdag den 7. august
08.00 Morgenmad
09.30 Afrejse

Croquistegning
Vi starter dagen med at tegne efter en model. Vi får små 
opvarmningsøvelser, der er med til at udvikle vores tegne-
teknik og vil øve os i at få de rette proportioner frem. Øve os 
i at nedfælde kroppen på papiret på kort tid. Senere på dagen 
vil vi kigge på andre kunstneres værker - kunstnere, der 
bruger menneskekroppen i deres motiver. Vi vil bruge vores 
croquistegninger til at skabe nye færdige tegninger/værker. 

Ved ugens ende har du fået en god portion inspiration, 
teknikker og tricks til at arbejde videre med derhjemme. 
Og så har du en håndfuld gode tegninger.

Om du er vant til at tegne eller blot lige er startet har 
ingen betydning. Vi tager udgangspunkt i det, du kan, 
og videreudvikler det. Bare du har lysten og modet til at 
tegne og til at få opgaver, du nok ikke havde forventet. 
Det handler ikke om at kunne tegne fotografisk, men 
mere om at skabe en hel tegning med masser af udtryk 
og nerve.

 Kursusleder // Ann Louise Overgaard Andersen

Program

U
ge 31  1. - 7. august 2021

Croquistegning



gr
un

dt
vi

gs
.d

k

20

Foto: M
aria Fon

fara

Søndag  den 1. August
15.00-17.00 Ankomst og indkvartering
17.15 Velkomst v. forstander Jakob Mejlhede Nielsen
19.15  Fotoholdet mødes. Introduktion til ugen

Mandag den 2. August
08.45  Morgensamling
09.15  Oplæg og workshop om fototeknik og brug af 
 naturligt lys.
14.00  Workshop med portræt, udvælgelse og redigering
16.00  Gennemgang af dagens opgave
19.30  Fotoshow og foredrag v. fotograf Marie Hald

Tirsdag den  3. August
08.45  Morgensamling
09.15  Oplæg, workshop og introduktion til dagens opgave
14.00  Workshop med fotografering, udvælgelse og redigering
16.00  Gennemgang af dagens opgave
19.00  Oplæg om fotografer

Onsdag den 4. August
08.45  Morgensamling
09.15  Oplæg, workshop og introduktion til dagens opgave
10.30  Opgave ud af huset, udvælgelse og redigering
16.30  Gennemgang af dagens opgave
19.30  Fotoforedrag

Torsdag den 5. August
08.45  Morgensamling
09.15  Oplæg, workshop og introduktion til dagens opgave
14.00  Workshop med fotografering, udvælgelse og redigering
16.00  Gennemgang af dagens opgave
19.30  Printning af billeder og hygge

Fredag den 6. August
08.45  Morgensamling
09.15  Oplæg, workshop og introduktion til dagens opgave
13.30  Billedgennengang og klargøring af udstilling
17.00  Fernisering v. maler- og fotohold
18.00  Festmiddag m. sange, indslag og natmad

Lørdag 7. august
08.00 Morgenmad
09.30 Afrejse

Kurset vil blive en intens uge ind i fotografiets verden, 
hvor vi gennem øvelser og oplevelser vil udfordre os selv 
fotografisk - samt menneskeligt. Vi arbejder med portrætter, 
hvor vi prøver at komme ind under overfladen, der, hvor 
paraderne et kort øjeblik forsvinder, og det begynder at 
blive interessant. Vi arbejder hovedsageligt med naturligt 
lys – og så enkelt udstyr som muligt, så vi kan bruge vores 
fokus på det nære.

Vi arbejder også med historiefortælling i fotografiet. Vi skal 
ud og møde mennesker med vores kameraer og efterfølgende 
sætte fotografier sammen for at skabe den menneskelige 
fotografiske fortælling. Det bliver en uge med fotografiske 
opgaver, øvelser og gennemgang med konstruktiv feedback. 

En uge med nærvær, fordybelse og masser af snak om 
fotografi. Gennem oplæg, opgaver og fælles kritik bliver 
vi klogere på hinanden og os selv. Undervisningen bliver 
delt mellem praktiske opgaver og teoretisk undervisning. 

Vi starter med en teknisk gennemgang af kameraet, så vi 
får en forståelse for, hvad teknikken giver af muligheder, 
for at få det fotografiske udtryk vi ønsker med vores foto-
grafier. Vi skal gå manuelt og lærer vores kameraer og kende 
og selv bestemme over det. Alle niveauer er velkommen. 

 Kursusleder //  Maria Fonfara

Foto 
v. Maria Fonfara
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Søndag den 8. august
15.00-17.00 Ankomst og indkvartering, kaffe og boller
17.30 Fælles velkomst i Foredragssalen
18.00 Middag
19.30 Præsentation af kursets undervisere og valg af 
 skriveværksteder

Mandag den 9. august
09.00 Morgensamling
09.30 Skriveværksted 1
13.30 Skriveværksted 1
19.30 Forfatterpræsentation v. kursets undervisere

Tirsdag den 10. august
09.00 Morgensamling
09.30 Skriveværksted 1
13.30 Skriveværksted 1
20.00 Koncert

Onsdag den 11. august
09.00 Morgensamling
09.30 Forfattersamtale med Kristian Bang Foss om 
 skriveprocessen
13.30 Udflugt / Individuel kritik v. redaktører fra Gladiator
19.30 Kunstner, tegner og forfatter Halfdan Pisket fortæller 
 om sit arbejde

Torsdag den 12. august
09.00 Morgensamling
09.30  Skriveværksted 2
14.00 Skriveværksted 2
19.30 Åben scene

Fredag den 13. august
09.00  Morgensamling
09.30 Skriveværksted 2
14.00 Skriveværksted 2
18.00  Festmiddag

Lørdag den 14. august
08.00 Morgenmad
09.30 Afrejse

Litteratur - 
Skriv selv

Intensivt skrivekursus der henvender sig til alle, som gerne vil 
prøve kræfter med at skrive, med særlig fokus på skønlitteratur. 
Underviserne er etablerede forfattere.

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. 

Vi udbyder skriveværksteder inden for prosa, lyrik, erindringer 
plot, karakterudvikling og manuskriptudvikling. 

I løbet af ugen vil der være oplæg om skrivningens genrer og 
teknikker og praktiske skriveøvelser med efterfølgende kritik. 

Kurset vil desuden byde på forfattermøder, foredrag, 
koncert, udflugt og en masse højskolehygge. 

 Kursusleder //  Henrik Rasmussen

 Undervisere //  Trisse Gejl, 
  Lotte Kirkeby, 
  Dennis Gade Kofod, 
  Hanne Kvist og 
  Niels Frank
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Søndag den 8. august
15.00-17.00 Ankomst og indkvartering
17.30 Fælles velkomst i Foredragssalen
19.30 Introduktion til ugens program

Mandag den 9. august
09.00 Morgensamling
09.30 Idéudvikling
13.30 Feedback på ideer (i grupper)
15.00  Skrivetid med supervision
19.30 Oplæg og hygge

Tirsdag den 10. august
09.00 Morgensamling
09.30 Feedback i grupper
13.30 Karater/dialog oplæg og intro til skriveopgave
15.00 Skrivetid med supervision
19.30 Koncert

Onsdag den 11. august
09.00 Morgensamling
09.30 Reading og feedback i grupper
13.30 Dramaturgi oplæg og intro til skriveopgave
15.00 Skrivetid med supervision
19.30 Foredrag med Graphic Novelist Halfdan Pisket

Torsdag den 12. august
09.00 Morgensamling
09.30 Feedback i grupper
13.30 Personligt udtryk oplæg og intro til skriveopgave
15.00 Skrivetid + evt. forberedelse til ÅBEN SCENE med 
 supervision
19.30 Åben scene

Fredag den 13. august
09.00  Morgensamling
09.30 Feedback - kom videre derhjemme (i grupper)
13.30 Besøg af Carlsen og Gyldendal – interview og Q&A
16.00 Holdafslutning
18.00 Festmiddag

Lørdag den 14. august
o9.00 Brunch
10.00 Afrejse

Elsker du at skrive? 
Er din hjerne fyldt med gode idéer? 
Og har du lyst til at udvikle fiktion for børn og unge?

Så kom og vær med i uge 32, når Grundtvigs Højskole og 
Manuskriptskolen for Børnefiktion slår dørene op til en 
hel uge med fiktion og fortælling for børn og unge.

På sommerkurset arbejder vi med storytelling i bred 
forstand. Der er skriveværksted og foredrag, arbejde med 
idéudvikling, karakteropbygning, dialog, handling og plot 

- og vi arbejder på tværs af platforme, så du både kan prøve 
kræfter med manuskripter til film, tv og bøger.

Vi får også besøg af oplægsholdere fra Gyldendal og 
Forlaget Carlsen, så du kan høre mere om branchernes 
syn på fremtidens underholdning til børn og unge.

 Undervisere  //  Elin Algreen-Petersen, 
  Dennis Glintborg og 
  Tomas Lagermand Lundme

Skriv fiktion 
for børn og unge
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Søndag den 8 august
15.00-17.00 Ankomst og indkvartering
17.30 Fælles velkomst i Foredragssalen
19.30 Introduktion til ugen

Mandag den 9 august
09.00 Morgensamling
09.30 Workshop: Oplæg og øvelser v. Frank Madsen
14.00 Workshop: Arbejde med tegneseriens virkemidler 
 v. Frank Madsen og Sussi Bech.
19.30 Fortællermæssige virkemidler. Fra egne serier og 
 Disney historier v. Kræsten Byskov

Tirsdag den 10 august
09.00 Morgensamling
09.30 Workshop: Figurtegning. Hvordan styrker du din 
 figurtegning med din egen stil
14.00 Workshop: Sidekomposition og figurplacering. 
 Start og slutbilleder
19.30 Koncert

Onsdag den 11 august
09.00 Morgensamling
09.30  Workshop: Sidekomposition. Dialog og grafiske lydord v. 
Frank Madsen
14.00  Workshop: Arbejde med tegneseriens fortælle-
 virkemidler.
19.30 Foredrag med Graphic Novelist Halfdan Pisket

Torsdag den 12 august
09.00 Morgensamling
09.30 Workshop: Figurkarakterernes nuancering. Vi gennem- 
 går igen kursistens persongalleri og ser på hvordan  
 man kan udtrykke personen stærkere igennem tegning,  
 tale og handling
14.00 Workshop: Figurkarakterer og rentegning. Fortsættelse  
 fra formiddagen.
19.30 Åben scene

Fredag den 13 august
09.00  Morgensamling
09.30 Workshop: Færdiggørelse af arbejder.
13.30 Besøg af Christian Bach fra Carlsen og Anne Mørch Han-
sen fra Gyldendal – interview og spørgsmål.
18.00 Festmiddag

Lørdag den 14 august
09.00 Brunch
10.00 Afrejse
 

Graphic Novels
Et kursus, hvor du kan udvikle dine virkemidler og plot og 
dermed få flere ideer til tegneserier.

Der vil komme undervisere, der arbejder professionelt med 
tegneseriemediet, Sussi Bech og Frank Madsen, med utallige 
prisbelønnede udgivelser bag sig. Samt foredrag af Halfdan 
Pisket der bl.a. modtog Prix de la Série i Angoulême for sin 
dansker-trilogi og siden har udgivet Døden 2020.

Vi vil arbejde med figurudvikling, fortællestrukturer, og virke-
midler inden for komposition, lydord og karaktertegning. 

Der vil også være mulighed for at lære noget om farvelægning.
Du får således udviklet nye virkemidler, du kan bruge videre 
i dit eget arbejde og med din egen stil, derfor er det skitse og 
ideudvikling, vi lægger mest vægt på. Du må gerne medbringe 
skrevet eller skitse-udkast til en kort historie at arbejde med.

 Kursusleder // Kræsten Krum Byskov

 Kræsten Krum Byskov har udgivet forskellige 
 tegneseriealbum og haft serier i aviser.
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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 nyeste fløj, Vestfløjen, er der elevator til Foredragssalen 
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.

Praktiske 
oplysninger
Praktiske 
oplysninger
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Maden
Vi har bronzemærket i økologi, hvilket betyder at 30-60% af 
vores mad er økologisk.

Vi går op i godt håndværk og gør meget ud af at lave mad fra 
bunden på den rigtige faglige måde. F.eks. sylter vi syltevarer 
selv, laver al mayonaise og remoulade selv, og langt det meste 
af vores brød og kager er hjemmebagte.

Menuen er alsidig. Du kan få serveret alt fra en mormorklas-
siker til vietnamesisk Bánh Mi. Der er altid et godt udvalg 
af grønt, og både til frokost og aftensmad vil der være meget 
forskelligt fra dag til dag.

Skolens køkken har en Elite-smiley fra Fødevarestyrelsen og en 
grøn smiley fra Arbejdstilsynet.

Der er mulighed for at tilvælge vegansk eller vegetarisk kost, 
og der tages i vidt omfang hensyn til diabetikere, 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. På alle værelser er der sengetøj og linned-
poser med sengelinned og to håndklæder.

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 4 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 omkring 100 elever. 
Størstedelen er mellem 18-25 år, men som regel er der 
nogle stykker, som er ældre. 

Mere end fag
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, Ravi Kuma eller en jazzkvartet og 
foredrag med kulturpersonligheder, politikere og debattører som 
Natasha Al-Hariri, Clement Kjersgaard, Naja Marie Aidt, fo-
tograf Jan Grarup, Lars Løkke Rasmussen, Kristian Hornsleth 
eller Gertrud Højlund.

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

Adresse
Grundtvigs Højskole
Frederiksværksgade 147, 
3400 Hillerød

25
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Indkvartering Pris pr. person

Enkeltværelse med eget bad/toilet    6.200 kr.

Enkeltværelse med håndvask (bad og toilet på gangen) 5.700 kr.

Dobbeltværelse med eget bad/toilet    5.100 kr.

Dobbeltværelse med håndvask (bad og toilet på gangen) 4.600 kr.

Ekstern kursist (uden overnatning)    3.775 kr.

Særpris studerende under 30 år (2-/3-personers værelse) 2.300 kr.*

Afbestillingsforsikring      150 kr.

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

Priser sommer 2021Priser sommer 2021
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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: 750 kr.

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

Tillæg
1000 kr. i tillæg på Fotofestival

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

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 150 kr. ekstra i afbestillingsgebyr til Grundtvigs  
 Højskole, samtidigt med betaling af kursusgebyret (d.v.s. 
 i alt 650 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 højskolen. 



Grundtvigs Højskole Frederiksborg

Tlf. 4826 8700
info@grundtvigs.dk

www.grundtvigs.dk


