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FORORDINDHOLDSFORTEGNELSE

Velkommen i Kunst & KulturHøjskolen

Sidste sæson blev meget anderledes end vanligt. Efteråret gennemførte vi uden sang og 
kaffe, med mundbind, stolerækker og livestreaming. Med stor usikkerhed og et forår helt 
uden Kunst & KulturHøjskolen. Alt måtte vi – som det meste i samfundet – aflyse.

Vi håber, vi tror og vi forventer, at vi kan byde velkommen til en sæson uden Corona og 
med fællessang, kaffe og samvær – sådan som vi kender det og som vi længes tilbage til.

 

Igen i år kan vi præsentere et program, fyldt med store oplevelser:

•  Højskoledagene – mandage, tirsdage og onsdage. 

•  Lørdagsbussen, aftenture, operature og foredrag, årsfest, foredragseftermiddage og 
kunstforedrag.

•  Vores decembertur hedder i år ”Juletur 2021.”

•  Højskoleophold rundt i Danmark fortsætter. I 2022 på Liselund Højskole i Slagelse. 

Årsmødet bliver afholdt mandag d. 20. september. Dagsorden, regnskab og budget 
finder du på vores hjemmeside.

Vi glæder os – mere end nogensinde – til at se jer alle. 

Jørgen Ejlskov, forstander

At leve er ikke nok. Solskin, frihed 

og en lille blomst må man ha’. 
– H.C. ANDERSEN

på WWW.KUNSTKULTURVEJLE.DK/TILMELDING/KONTAKT (se bagsiden)

Mette Rosenkjær Christensen træffes på 
mette@kunstkulturvejle.dk eller telefon 26 39 27 44

MobilePay: 53291
Kontonummer: 1551 3231 722777
CVR.: 18 91 77 34

Tilmelding/betaling
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13. september 
JOHS NØRREGAARD-FRANDSEN
Professor, forfatter

Liv i sproget

Det danske sprog er en levende orga-
nisme, der udvikler sig, forvandles, slår 
knuder på sig selv, flader ud, bliver kaldt 
pænt eller grimt, men som først og frem-
mest stadig virker og fungerer. Sproget 
og sprogbrugen har i flere hundrede år 
været til debat, hvornår er det korrekt, 
hvornår er det for usselt? Debatten om 
det kære muddermål er særlig heftig nu, 
hvor internationalisering og globalisering 
skyller ind over vore sproglige kyster. 
Med mange, ofte ’skæve’ og morsomme 
eksempler søger Nørregaard-Frandsen 
at vise, at sproget er levende, og at det er 
bedst sådan. 

20. september 
LILLIAN HJORTH-WESTH
Tidl. højskolelærer og forstander

Benny Andersen

Benny Andersen var og er uden tvivl den 
mest folkekære af vore digtere.
Han har på forunderlig vis ramt lige ned 
i vore bløde og ømme punkter. Med sine 
sange og digte, sin sørgmuntre og skæve 
humor punkterer han os, når vi er opblæ-
ste, og opmuntrer os, når vi bliver mod-
løse. En blanding af en unik sprogsans 
og en hjertevarm humor har givet ham en 
poetisk særstatus, og mange kalder ham 
vores nationalskjald.
Lillian Hjorth-West ta’r os med på en 
opdagelsesrejse i Benny Andersens liv og 
forfatterskab. Vi skal stifte bekendtskab 
med hans livssyn, lytte til hans digte og 
selvfølgelig synge hans sange. 

27. september 
BENTE SCAVENIUS
Mag. art, kunstkritiker og forfatter

Danmarksbilleder. 
Danmark malet og fortalt

Landskabet omkring os har altid påvirket 
vores selvforståelse, og gennem tiden 
har forfattere og billedkunstnere skildret 
Danmark på mange forskellige måder – 
fra bølgende kornmarker og lange, lyse 
nætter til landsbyliv og storbyblues. Fore-
draget er en smuk og stemningsfuld rejse 
rundt i kongeriget og kulturhistorien, set 
gennem billedkunsten og litteraturen.

04. oktober 
MATTIAS HAMMER
Pianist, musikformidler, radio- og TV-vært

Den nye Højskolesangbog

Højskolesangbogen er danmarkshistoriens 
bedst sælgende bog. Med sin lyrik, musik, 
historie og fællesskabsstyrkende formål er 
den blandt grundstenene i vores nationale 
DNA.
I november 2020 udkom en ny udgave af 
Højskolesangbogen. Mathias Hammer 
har været en del af højskolesangbogs-
udvalget, der udvalgte sange til den nye 
sangbog. Mathias fortæller om udvalgets 
arbejde og om de mange overvejelser og 
dilemmaer, som man møder, når man skal 
forny den danske sangskat.
Og så skal der synges. Mathias Hammer 
sidder ved klaveret og akkompagnerer, når 
både de kendte klassikere og de nye hits 
skal synges som fællessang.
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11. oktober 
ANDERS FOGH JENSEN
Filosof, forfatter og foredragsholder

Dannelse

Folkeskolereformen, produktivitetskom-
missionens huseren på universiteterne og 
en ny gymnasiereform er alle anledninger 
til at genstille spørgsmålet, om hvorvidt 
vore uddannelsesanstalter også hjælper 
dannelsen på vej? Eller om det hele hand-
ler om IT-kompetencer og markedsparat-
hed? Det kræver svar på, hvad dannelse er 
og ikke er, hvorfor man skal være dannet, 
og hvad den dannede og det dannede 
samfund er i stand til, som barbaren og 
den enøjede kyklop ikke er. Anders Fogh 
Jensen fortæller om, hvad dannelse har 
betydet og kan betyde. Hvad man har 
tænkt om det at blive et menneske, om 
forvandling, om at kende grænser og 
kende verden, om at følge og bryde regler. 
Om hvordan dannelse er mere end blot 
viden og kompetencer. 

25. oktober 
ERIK LINDSØ
Forfatter, foredragsholder og folkeoplyser

Lattermild og gavmild

Om Johannes Møllehave og opgøret med 
det ordinære
Gennem et halvt århundrede var Johannes 
Møllehave Danmarks ukronede folkeop-
lyser – en omrejsende højskolelærer, der 
insisterede på, at det overfladiske ikke må 
stikke for dybt. Han var et levende eksem-
pel på, at den store humor kun opstår, når 
man tager livet alvorligt. 
Det er vanskeligt at overvurdere Mølleha-
ves betydning. Han genoplivede Storm P., 
han har holdt H.C. Andersen inde i var-
men, han har fået almindelige danskere til 
at læse vanskelige forfattere som Kierke-
gaard, Shakespeare og Dostojevskij.
Johannes Møllehave var i fire årtier en om-
rejsende højskolelærer. Med afsæt i sine 
eminente læsninger af litteratur, filosofi og 
kristendom har han som få været i stand til 
at begejstre sine tilhørere til at beskæftige 
sig med meningen med livet, og hvad det 
vil sige at være et menneske.
Møllehave var i ordets bedste forstand en 
original – forrykt, som han selv siger. Men 
uden originaler får vi intet originalt, men 
kun det ordinære. Og ordinær er det sid-
ste, man kan kalde Johannes Møllehave.

01. november 
ANNE-CATRINE RIEBNITZSKY
Forfatter og foredragsholder

Smaragdsliberen

Den jødiske smaragdsliber Pierre Levy 
falder død om med hjertestop, men vender 
mirakuløst tilbage til livet. Ingenting er, 
som det var. Pierre genoptager at spille 
skak med sin barndomsven, den muslim-
ske juveler Youssef, og går i gang med 
det, som skal blive hans livs mesterværk: 
slibningen af en usædvanlig stor smaragd. 
Pierres fredelige verden i sliberiet står i 
stærk kontrast til hans datters liv. Zara 
rejser rundt i verden som kunsthistoriker, 
og under kortlægningen af gamle hule-
malerier kidnappes hun i grænseegnen 
mellem Georgien og Aserbajdsjan, mellem 
kristendom og islam. Stillet overfor dø-
dens nærvær kæmper både Zara og Pierre 
for at bevare blikket for skønheden i livet.
Smaragdsliberen er en poetisk og livs-
bekræftende fortælling om tilværelsens 
skrøbelighed.

08. november 
CHRISTIAN LYGUM CHRISTENSEN
Tempeljæger, eventyrer, foredragsholder 
og forfatter

Maya Kulturen og jagten på 
forsvundne tempelbyer

Christian Lygum Christensen har gennem 
sit voksne liv jagtet ikke opdagede/ ikke 
registrerede 1200 år gamle mayabyer og 
hellige mayagrotter i Guatemalas jungle og 
i Peten provinsen. På den anden danske 
ekspedition siden 1940´erne fandt han 
adskillige uopdagede gamle mayabyer. 
Christian fortæller om ekspeditioner fra 
1990´erne og frem til i dag, og om eventyr 
og oplevelser fra disse ekspeditioner. Vi 
hører også om den klassiske mayakultur 
og hvorfor den pludselig forsvandt. Var det 
en pandemi?
Christian har en levende fugleedderkop 
med til foredraget.
Christian Lygum Christensen er medlem af 
Eventyrernes klub. 
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15. november 
NIKOLAJ HESS
Jazzpianist

Koncerteftermiddag

Nikolaj Hess er en af den danske jazzsce-
nes absolutte topmusikere. Han har spillet 
med etablerede topnavne både i Danmark 
og internationalt. 
Nikolaj fortæller om sig selv, sin musik og 
sit liv som musiker og præsenterer egne 
numre og fortolkninger af kendte num-
re. Han har ved tidligere solokoncerter 
fortolket Bob Dylan, danske højskolesange 
samt kendte jazz standards. 

22. november 
ELSE MATHIASEN
fortæller, danser og foredragsholder
KAREN SØRENSEN, piano
TORBEN LASSEN, trompet. 

Grundtvig & Kvinderne

Et performanceforedrag med musik og 
fællessange.
”Menneske først, Christen saa” – alene 
som skabt har mennesket allerede en 
guddommelig status”. ”Skolen for livet” 
– en fri og levende folkeoplysning. ”Det 
levende ord og den fri samtale” – demo-
kratiets hjørnesten. Grundtvigs betydning 
for sin egen tid og inspirationen fra ham 
siden hen kan næppe overvurderes. 
Hans liv og tanker blev i høj grad formet 
af de mennesker, der omgav ham, og her 
spillede de mange forskellige kvinder en 
afgørende rolle. I ”Grundtvig og Kvinder-
ne” har vi valgt at fokusere primært på de 
kvinder, der prægede hans tanker, ideer 
og digtning. 

10. januar
NIELS ABILD 
Kapelmester 

En farverig livshistorie 

Abild kommer fra et velhaverhjem med 
privatchauffør og egen flyvemaskine. 
Efter 3 år på Stenhus Kostskole og 1 år på 
Ribe Katedralskole stak han til søs, sejlede 
jorden rundt 2 gange som messe/dæks-
dreng, altid med sin klarinet under armen, 
og ofte gik han i land for at spille med de 
lokale musikere jorden rundt.
Niels Abild startede ”Kansas City Stom-
pers” i 1951, Europas ældste jazzband, 
som har 70 års jubilæum i 2021. Han var 
medarrangør af den første Roskilde Fe-
stival og CPH Jazzfestival, formand for 13 
jazzklubber landet rundt.
Niels er stadig aktiv, han har optrådt med 
et væld af kendte solister, bl.a. Louis Arm-
strong, Gitte Hænning, Sanne Salomon-
sen, Stig Rossen, Micael Bondesen, Otto 
Brandenburg, Daimi, ja næsten alt der 
har bevæget sig på den danske scene de 
sidste 70 år.
Og så skal vi selvfølgelig høre noget jazz. 
Mellem Niels’ farverige fortælling spiller 
han ledsaget af Ole Kock Hansen, klaver 
og Jimmy Roger Pedersen, bas. 

17. januar 
ANNA ECKHOFF
Administrationschef, projektleder, forfatter

Sporskifte – et liv i verdens 
brændpunkter

I barndommen drømte Anna Eckhoff om 
at komme ud i verden og at få en spæn-
dende tilværelse. Hun er opvokset i en 
patriarkalsk familie, blev uddannet på 
Handelshøjskolen. Hun har siden arbejdet 
med edb og administration blandt andet i 
ØK og på Datacentralen. 
Hun fik seks børn, men efter hendes 
mands død, brød hun som 56 årig med 
tidens normer. Hun forlod sine to yng-
ste hjemmeboende børn, medens de 
stadig gik i gymnasiet og rejste til nogle af 
verdens farligste lande.
De næste 15 år arbejdede hun for ngo-or-
ganisationer, FN og EU blandt andet i 
Irak, Sudan, Palæstina, Afghanistan, Tu-
nesien og Libyen, ofte isoleret fra omver-
denen på grund af sikkerhedssituationen 
i landet.
Hun fortæller om dagligdagen, arbejdsli-
vet, økuller, farerne, konflikter, udfordrin-
ger og kontakten med de lokale. Og hun 
fortæller at være mor til 6 og bedstemor til 
13 – på afstand.
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24. januar 
MAZEN ISMAEL
Forfatter, komiker, musiker og iværksætter

En personlig fortælling

Et indblik i Mazens personlige rejse om at 
finde fodfæste mellem to kulturer. 
Mazen er født i Beirut under den libane-
siske borgerkrig og kom til Danmark som 
dreng. Hans ungdom i Brejning og Vejle 
var fyldt med modgang, bortvisninger fra 
skoler og en tid i et miljø, som gav ham 
ni knivstik i ryggen og en fængselsdom. 
Mazen fortæller om, hvordan et kreativt 
univers gav ham styringen over sit eget 
liv. Han hev en uddannelse fra universitet i 
hus og blev en af Danmarks mest markan-
te stemmer i det offentlige landskab.
Mazen har udsolgt Bremen Teater fire 
gange med sine succesfulde live shows, 
været på to Danmarks Tours og modtaget 
Statens Kunstfonds hæderspris for ”Årets 
Bedste Udgivelse” for sit show, “Sådan 
Overtager Vi Danmark”. Han er ligeledes 
blevet nomineret til Årets Person af The 
Voice for sit inspirationsrige arbejde med 
unge gennem hans konsulentvirksomhed, 
Talte Tanker. 
Dagen slutter med oplæsning af ”Den Der 
Blinker Først” ledsaget af guitarist.

31. januar 
KRISTIAN DITLEV JENSEN
Sognepræst og forfatter

Det bliver sagt

Man kan betragte Kristian Ditlev Jen-
sen som lidt af en mønsterbryder. Han 
voksede op i Holbæk som søn af en 
rengøringskone og en slagteriarbejder, og 
det lå ikke i kortene, at han skulle krydse 
det akademiske spor og endda springe 
ud som forfatter. Barndomshjemmet var 
ikke præget af tunge litterære værker: ”De 
eneste bøger, vi havde derhjemme, var 
Lademanns Leksikon, som vi brugte til at 
bygge tunneller med, når vi legede med 
biler, og så nogle bogklubbøger, som knit-
rede, når man åbnede dem, fordi de aldrig 
havde været åbnet før”
Som ni-årig blev han udsat for alvorlige 
seksuelle overgreb af en pædofil vanefor-
bryder der gennem tre år krænkede den 
unge Kristian. Først som voksen kunne 
han bryde tavsheden og selv tage affære. 

07. februar 
JOHANNES ANDERSEN
Samfundsforsker, forfatter og 
foredragsholder 

Nå, og hvad får du så tiden 
til at gå med?

Sådan spørger folk i arbejde ofte folk, der 
er blevet pensioneret. Spørgsmålet er ba-
seret på den antagelse, at det at arbejde 
er det vigtige og livsbekræftende, mens en 
tilværelse som pensionist er en glidende 
overgang mod døden, hvor det bare hand-
ler om at få tiden til at gå.
Nu er 68’er generationen gået på pension, 
og den udfordrer i praksis dette billede. 
Generationen har altid været meget aktiv, 
og det er den stadig. Den er nemlig drevet 
af lysten og viljen til at virke. På den måde 
udfordrer den fortsat den dominerende 
opfattelse af arbejdet som meningen i til-
værelsen. Johannes Andersen giver et bud 
på det moderne liv som pensionist.

21. februar 
JOAKIM GARFF 
Lic.theol., forfatter og leder af 
Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Søren Kierkegaard 

En introduktion til den globale dansker.
Interessen for Kierkegaards værker og 
hans person har været i voldsom vækst 
de seneste årtier – også uden for landets 
grænser. Forklaringen skal bl.a. søges i 
hans dybtgående eksistensanalyser og i 
den profetiske fornemmelse for menne-
skets situation i en moderne, foranderlig 
verden. Men hvem var han egentlig, denne 
mærkelige magister, der har opnået global 
navnkundighed, men selv aldrig nåede 
længere sydpå end til Berlin? Og hvordan 
kan man komme ind i hans forfatterskab 
– og nogenlunde helskindet ud igen? 
Foredraget forsøger sig med nogle svar, 
hvorefter det står enhver frit for at spørge 
om alt lige fra det absolutte paradoks til 
farven på Kierkegaards foretrukne paraply.
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28. februar
HELLE SKAARUP
Forstander Løgumkloster Refugium

Altid allerede elsket 
– set fra sidelinjen

Kort tid inden musikeren og forfatteren Pe-
ter Bastian døde, forfattede han – i samar-
bejde med vennen Tor Nørretranders – bo-
gen »Altid allerede elsket«. Bogen handler 
om det, han kalder sit skelsættende møde 
med kærligheden i kristendommen og 
med Helle Skaarup i en sen alder. Selv 
kalder Helle Skaarup mødet med Peter 
Bastian en gave, som også blev indlednin-
gen på en uafsluttet dialog mellem de to 
om livets storhed og ubetinget kærlighed. 
”Vi fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele 
ud af alle de gaver, som jeg fik gennem mit 
møde og ægteskab med Peter”.

07. marts 

Aktuelt

Med denne ”emneløse” eftermiddag har vi 
igen ønsket at være åbne overfor aktuelle 
emner, der dukker op i løbet af sæsonen. 
Nogle foredragsholdere vil ikke binde sig 
så langt frem i tiden, andre har endnu ikke 
besluttet, om de vil holde foredrag og i 
hvilke perioder.
Verden og samfundet forandrer sig hurtigt, 
nye temaer opstår, nye personer dukker 
op. Derfor denne dag, som vi ikke ”behø-
ver” at planlægge før i januar måned.

14. marts 
BIRGITTE POSSING
Professor emerita i historie 
og antropologi, forfatter

Argumenter imod kvinder

Med en overflod af citater fra de sidste 170 
år i dansk historie dokumenterer Birgitte 
Possing en håndfast tradition for at ned-
gøre ambitiøse kvinder, hvad enten de har 
bevæget sig i det politiske liv, i erhvervsli-
vet, i den videnskabelige verden, i sporten, 
i kirken eller på den kulturelle scene.
Birgitte Possing viser, hvordan kvinder 
uanset kompetence- og erfaringsniveau 
igen og igen bliver reduceret til mødre, 
bliver bedømt på deres påklædning, udse-
ende, erotiske udstråling eller bliver afvist 
med nedladende argumenter, opfundet til 
lejligheden.
Gennem det danske demokratis historie 
præsenterer forfatteren en perlerække 
af historier, hvor kompetente kvinder be-
brejdes for at gøre for lidt, for meget eller 
forkert. Mandens fejl
er hans egen, kvindens fejl er kønnets.
Birgitte Possing modtog Rosenkjærprisen 
i 2020

21. marts  
JENS JØRN TYCHSEN
Skuespiller

Bag om Badehotellet

I et musikalsk foredrag tager Jens Jacob 
Tychsen os med på en forrygende tur 
bag kameraet og fortæller historien bag 
”Badehotellet. 
Som karakteren Hr Weyse er der blevet 
plads til en charme og en storladenhed, 
som på bedste vis er med til at tegne et 
billede af datiden. Jens Jacob Tychsen 
gør det med en selvsikkerhed og udsøgt 
fornemmelse for timing.
En eftermiddag i selskab med Jens Jacob 
Tychsen hvor vi hører historien om tilbli-
velsen af ”Badehotellet”, om arbejdet med 
rollen som Edward Weyse, om sange fra 
dengang, om film, fotos og fraklip.
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14. september 
BENTE SCAVENIUS
Mag. art, kunstkritiker og forfatter

Danmarksbilleder. 
Danmark malet og fortalt

Landskabet omkring os har altid påvirket 
vores selvforståelse, og gennem tiden 
har forfattere og billedkunstnere skildret 
Danmark på mange forskellige måder – 
fra bølgende kornmarker og lange, lyse 
nætter til landsbyliv og storbyblues. Fore-
draget er en smuk og stemningsfuld rejse 
rundt i kongeriget og kulturhistorien, set 
gennem billedkunsten og litteraturen.

28. september 
BRAGR 
Perry Stenbäck, nyckelharpa og cister
Kristian Bisgaard, tangenter
Jesper Frost Bylling, bas
Christine Dueholm, slagtøj

Nordisk folkemusik

Musikforedraget er fortællinger om me-
lodiernes ophav, møder med mennesker 
gennem musikken samt anekdoter fra 
møder med gamle spillemænd, hvor især 
Perry har opsøgt og lært af de gamle me-
stre på nyckelharpan. 
Bragr’s ambition er at vise traditionsmu-
sikkens aktualitet i det moderne samfund 
og give en oplevelse til lyttere, der måske 
ikke var klar over, at de faktisk kan lide 
folkemusik.
Folkemusikgruppen BRAGR har taget 
navn efter den nordiske gud, Brage, der 
var guden for musik og poesi og har taget 
den nordiske traditionsmusik under kærlig 
behandling.

12. oktober 
JOHS NØRREGAARD-FRANDSEN
Professor, forfatter

Liv i sproget

Det danske sprog er en levende orga-
nisme, der udvikler sig, forvandles, slår 
knuder på sig selv, flader ud, bliver kaldt 
pænt eller grimt, men som først og frem-
mest stadig virker og fungerer. Sproget 
og sprogbrugen har i flere hundrede år 
været til debat, hvornår er det korrekt, 
hvornår er det for usselt? Debatten om 
det kære muddermål er særlig heftig nu, 
hvor internationalisering og globalisering 
skyller ind over vore sproglige kyster. 
Med mange, ofte ’skæve’ og morsomme 
eksempler søger Nørregaard-Frandsen 
at vise, at sproget er levende, og at det er 
bedst sådan. 

26. oktober 
MATTIAS HAMMER
Pianist, musikformidler, radio- og TV-vært

Den nye Højskolesangbog

Højskolesangbogen er danmarkshistoriens 
bedst sælgende bog. Med sin lyrik, musik, 
historie og fællesskabsstyrkende formål er 
den blandt grundstenene i vores nationale 
DNA.
I november 2020 udkom en ny udgave af 
Højskolesangbogen. Mathias Hammer 
har været en del af højskolesangbogs-
udvalget, der udvalgte sange til den nye 
sangbog. Mathias fortæller om udvalgets 
arbejde og om de mange overvejelser og 
dilemmaer, som man møder, når man skal 
forny den danske sangskat.
Og så skal der synges. Mathias Hammer 
sidder ved klaveret og akkompagnerer, når 
både de kendte klassikere og de nye hits 
skal synges som fællessang.
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09. november 
JØRN HENRIK PETERSEN
Professor, dr.phil. & lic.oecon.

Velfærdsstat og etik

Velfærdsstaten er i grund og bund en etisk 
konstruktion, der skal sikre, at der bliver 
taget hånd om de svageste mennesker. En 
velfærdsstat som den danske kan ikke for-
stås uden at tage hensyn til, at der i snart 
500 år har lydt en evangelisk-luthersk 
forkyndelse i landet. Og ikke mindst, at 
den af mange socialdemokratiske politi-
kere (Dreier, Borbjerg, Steincke, Bomholt, 
Erling Olsen, Svend Auken m.fl.) er blevet 
fortolket på en bestemt måde. Velfærds-
staten er i dybere forstand en sekulariseret 
erstatning for den næstekærlighed, men-
nesket har det svært med at praktisere. 
Foredraget afsluttes med en overvejelse 
af, hvorfor og hvordan velfærdsstaten for 
år tilbage begyndte at gå i opløsning og 
at bevæge sig i retning af den såkaldte 
konkurrencestat.

23. november 
MORTEN HILMER
Naturfotograf

Drømmen om den hvide ulv

I marts 2019 tog naturfotograf Morten 
Hilmer sammen med sin gode ven Anders 
på en to-måneders ekspedition til det 
højarktiske Canada og Ellesmere Island i 
jagten på en gammel drøm.
Drømmen om at få et glimt af den sagno-
mspundne hvide ulv.
I foredraget viser Morten billeder og video-
klip fra ekspeditionen og fortæller om at 
jage en drøm i medgang og modgang, 
bitterhed og euforisk glæde.

11. januar 
NOAH REDINGTON
Ba. scient. pol, politisk kommentator, 
skribent, og foredragsholder

Et kig i den politiske 
krystalkugle

Hold på hat og briller. Aldrig har så mange 
medlemmer af Folketinget skiftet partier. 
Aldrig har der været så mange partier. 
Men hvorfor? Hvorfor er statsministeren 
så stærk og oppositionen så svag. Og har 
vælgerne altid ret? Mød en af Danmarks 
skarpeste politiske kommentatorer, Noa 
Redington. Han er kendt fra TV2-News og 
Politiken. Ikke mindst for at bruge humor, 
vid og bid. Med skarpe pointer og klar 
tale ta’r han dig med gennem de seneste 
dramaer på Christiansborg. Han deler ud 
af sine erfaringer som spindoktor gennem 
knap 8 år for Danmarks første kvindelige 
statsminister, Helle Thorning-Schmidt. Og 
han giver sit bud på, hvad der vil præge 
den politiske dagsorden. 

25. januar 
LILLIAN HJORTH-WESTH
Tidl. højskolelærer og forstander

Benny Andersen

Benny Andersen var og er uden tvivl den 
mest folkekære af vore digtere.
Han har på forunderlig vis ramt lige ned 
i vore bløde og ømme punkter. Med sine 
sange og digte, sin sørgmuntre og skæve 
humor punkterer han os, når vi er opblæ-
ste, og opmuntrer os, når vi bliver mod-
løse. En blanding af en unik sprogsans 
og en hjertevarm humor har givet ham en 
poetisk særstatus, og mange kalder ham 
vores nationalskjald.
Lillian Hjorth-West ta’r os med på en 
opdagelsesrejse i Benny Andersens liv og 
forfatterskab. Vi skal stifte bekendtskab 
med hans livssyn, lytte til hans digte og 
selvfølgelig synge hans sange. 
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8. februar 
ANNA ECKHOFF
Administrationschef, projektleder, forfatter

Sporskifte – et liv i verdens 
brændpunkter

I barndommen drømte Anna Eckhoff om 
at komme ud i verden og at få en spæn-
dende tilværelse. Hun er opvokset i en 
patriarkalsk familie, blev uddannet på 
Handelshøjskolen. Hun har siden arbejdet 
med edb og administration blandt andet i 
ØK og på Datacentralen. 
Hun fik seks børn, men efter hendes 
mands død, brød hun som 56 årig med 
tidens normer. Hun forlod sine to yng-
ste hjemmeboende børn, medens de 
stadig gik i gymnasiet og rejste til nogle af 
verdens farligste lande.
De næste 15 år arbejdede hun for ngo-or-
ganisationer, FN og EU blandt andet i 
Irak, Sudan, Palæstina, Afghanistan, Tu-
nesien og Libyen, ofte isoleret fra omver-
denen på grund af sikkerhedssituationen 
i landet.
Hun fortæller om dagligdagen, arbejdsli-
vet, økuller, farerne, konflikter, udfordrin-
ger og kontakten med de lokale. Og hun 
fortæller at være mor til 6 og bedstemor til 
13 – på afstand.

22. februar
NIKOLAJ HESS
Jazzpianist

Koncerteftermiddag

Nikolaj Hess er en af den danske jazzsce-
nes absolutte topmusikere. Han har spillet 
med etablerede topnavne både i Danmark 
og internationalt. 
Nikolaj fortæller om sig selv, sin musik og 
sit liv som musiker og præsenterer egne 
numre og fortolkninger af kendte num-
re. Han har ved tidligere solokoncerter 
fortolket Bob Dylan, danske højskolesange 
samt kendte jazz standards. 

8. marts 
STEEN HILDEBRANDT
Professor emeritus

Tag etiketten tilbage. 
Et opgør med vækstguden

Markedsgørelsen af samfundslivet bliver 
mere og mere dominerende, og den truer 
med at ødelægge fundamentet for et 
meningsfyldt og hensynsfuldt samfund. 
Tidens fokusering på vækst sætter etik, 
værdier, klima og fællesskaber over styr. 
Steen Hildebrandt kortlægger situationen, 
som han ser den, og peger på de mulighe-
der, der er for at finde mere meningsfyldte 
og bæredygtige tilgange til samfundet end 
de nuværende.

22. marts
ELSE MATHIASEN
fortæller, danser og foredragsholder
KAREN SØRENSEN, piano
TORBEN LASSEN, trompet. 

Grundtvig & Kvinderne

Et performanceforedrag med musik og 
fællessange.
”Menneske først, Christen saa” – alene 
som skabt har mennesket allerede en 
guddommelig status”. ”Skolen for livet” 
– en fri og levende folkeoplysning. ”Det 
levende ord og den fri samtale” – demo-
kratiets hjørnesten. Grundtvigs betydning 
for sin egen tid og inspirationen fra ham 
siden hen kan næppe overvurderes. 
Hans liv og tanker blev i høj grad formet 
af de mennesker, der omgav ham, og her 
spillede de mange forskellige kvinder en 
afgørende rolle. I ”Grundtvig og Kvinder-
ne” har vi valgt at fokusere primært på de 
kvinder, der prægede hans tanker, ideer 
og digtning. 
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15. september
BENTE SCAVENIUS
Mag. art, kunstkritiker og forfatter

Danmarksbilleder. 
Danmark malet og fortalt

Landskabet omkring os har altid påvirket 
vores selvforståelse, og gennem tiden 
har forfattere og billedkunstnere skildret 
Danmark på mange forskellige måder – 
fra bølgende kornmarker og lange, lyse 
nætter til landsbyliv og storbyblues. Fore-
draget er en smuk og stemningsfuld rejse 
rundt i kongeriget og kulturhistorien, set 
gennem billedkunsten og litteraturen.

29. september 
BRAGR 
Perry Stenbäck, nyckelharpa og cister, 
Kristian Bisgaard, tangenter
Jesper Frost Bylling, bas
Christine Dueholm, slagtøj.

Nordisk folkemusik

Musikforedraget er fortællinger om me-
lodiernes ophav, møder med mennesker 
gennem musikken samt anekdoter fra 
møder med gamle spillemænd, hvor især 
Perry har opsøgt og lært af de gamle me-
stre på nyckelharpan. 
Bragr’s ambition er at vise traditionsmu-
sikkens aktualitet i det moderne samfund 
og give en oplevelse til lyttere, der måske 
ikke var klar over, at de faktisk kan lide 
folkemusik.
Folkemusikgruppen BRAGR har taget 
navn efter den nordiske gud, Brage, der 
var guden for musik og poesi og har taget 
den nordiske traditionsmusik under kærlig 
behandling.

13. oktober
JØRN HENRIK PETERSEN
Professor, dr.phil. & lic.oecon.

Velfærdsstat og etik

Velfærdsstaten er i grund og bund en etisk 
konstruktion, der skal sikre, at der bliver 
taget hånd om de svageste mennesker. En 
velfærdsstat som den danske kan ikke for-
stås uden at tage hensyn til, at der i snart 
500 år har lydt en evangelisk-luthersk 
forkyndelse i landet. Og ikke mindst, at 
den af mange socialdemokratiske politi-
kere (Dreier, Borbjerg, Steincke, Bomholt, 
Erling Olsen, Svend Auken m.fl.) er blevet 
fortolket på en bestemt måde. Velfærds-
staten er i dybere forstand en sekulariseret 
erstatning for den næstekærlighed, men-
nesket har det svært med at praktisere. 
Foredraget afsluttes med en overvejelse 
af, hvorfor og hvordan velfærdsstaten for 
år tilbage begyndte at gå i opløsning og 
at bevæge sig i retning af den såkaldte 
konkurrencestat.

27. oktober 
MATTIAS HAMMER
Pianist, musikformidler, radio- og TV-vært

Den nye Højskolesangbog

Højskolesangbogen er danmarkshistoriens 
bedst sælgende bog. Med sin lyrik, musik, 
historie og fællesskabsstyrkende formål er 
den blandt grundstenene i vores nationale 
DNA.
I november 2020 udkom en ny udgave af 
Højskolesangbogen. Mathias Hammer 
har været en del af højskolesangbogs-
udvalget, der udvalgte sange til den nye 
sangbog. Mathias fortæller om udvalgets 
arbejde og om de mange overvejelser og 
dilemmaer, som man møder, når man skal 
forny den danske sangskat.
Og så skal der synges. Mathias Hammer 
sidder ved klaveret og akkompagnerer, når 
både de kendte klassikere og de nye hits 
skal synges som fællessang.
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10. november
ZENOBIA
Louise Støjberg, vokal
Mette Kathrine Jensen Stærk, harmonika
Charlotte Støjberg, klaver

Koncert og fortælling

Trioen Zenobia har indtaget den danske 
musikscene med forførende og stem-
ningsfyldte fortolkninger af den danske 
sangskat. Trods et traditionelt musikalsk 
udgangspunkt med danske viser og 
salmer, gør Zenobia musikken til deres 
egen ved tilsætning af argentinsk tango og 
dansk folkemusik.
10-års jubilæet gav også anledning til 
udgivelsen af ‘Zenobia Sangbogen’, der 
indeholder 20 nye sange med melodier 
af Zenobia. Teksterne er dels klassiske 
tekster, der har fået nye melodier og ny-
skrevne tekster af Benny Holst, og Martin 
Rauff-Nielsen. 
Siden 2007 har Zenobia turneret i Dan-
mark, på Færøerne, Grønland og i Tysk-
land, og de har opnået en international 
profil, der har bestyrket bandet i vigtighe-
den i bevarelsen af den danske sangskat.
De tre musikere er født og opvokset i og 
omkring Egtved.

24. november 
JOHS NØRREGAARD-FRANDSEN
Professor, forfatter

Liv i sproget

Det danske sprog er en levende orga-
nisme, der udvikler sig, forvandles, slår 
knuder på sig selv, flader ud, bliver kaldt 
pænt eller grimt, men som først og frem-
mest stadig virker og fungerer. Sproget 
og sprogbrugen har i flere hundrede år 
været til debat, hvornår er det korrekt, 
hvornår er det for usselt? Debatten om 
det kære muddermål er særlig heftig nu, 
hvor internationalisering og globalisering 
skyller ind over vore sproglige kyster. 
Med mange, ofte ’skæve’ og morsomme 
eksempler søger Nørregaard-Frandsen 
at vise, at sproget er levende, og at det er 
bedst sådan. 

12. januar
MORTEN HILMER
Naturfotograf

Drømmen om den hvide ulv

I marts 2019 tog naturfotograf Morten 
Hilmer sammen med sin gode ven Anders 
på en to-måneders ekspedition til det 
højarktiske Canada og Ellesmere Island i 
jagten på en gammel drøm.
Drømmen om at få et glimt af den sagno-
mspundne hvide ulv.
I foredraget viser Morten billeder og video-
klip fra ekspeditionen og fortæller om at 
jage en drøm i medgang og modgang, 
bitterhed og euforisk glæde.

26. januar 
NOAH REDINGTON
Ba. scient. pol, politisk kommentator, 
skribent, og foredragsholder

Et kig i den politiske 
krystalkugle

Hold på hat og briller. Aldrig har så mange 
medlemmer af Folketinget skiftet partier. 
Aldrig har der været så mange partier. 
Men hvorfor? Hvorfor er statsministeren 
så stærk og oppositionen så svag. Og har 
vælgerne altid ret? Mød en af Danmarks 
skarpeste politiske kommentatorer, Noa 
Redington. Han er kendt fra TV2-News og 
Politiken. Ikke mindst for at bruge humor, 
vid og bid. Med skarpe pointer og klar 
tale ta’r han dig med gennem de seneste 
dramaer på Christiansborg. Han deler ud 
af sine erfaringer som spindoktor gennem 
knap 8 år for Danmarks første kvindelige 
statsminister, Helle Thorning-Schmidt. Og 
han giver sit bud på, hvad der vil præge 
den politiske dagsorden. 
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09. februar 
LILLIAN HJORTH-WESTH
Tidl. højskolelærer og forstander

Benny Andersen

Benny Andersen var og er uden tvivl den 
mest folkekære af vore digtere.
Han har på forunderlig vis ramt lige ned 
i vore bløde og ømme punkter. Med sine 
sange og digte, sin sørgmuntre og skæve 
humor punkterer han os, når vi er opblæ-
ste, og opmuntrer os, når vi bliver mod-
løse. En blanding af en unik sprogsans 
og en hjertevarm humor har givet ham en 
poetisk særstatus, og mange kalder ham 
vores nationalskjald.
Lillian Hjorth-West ta’r os med på en 
opdagelsesrejse i Benny Andersens liv og 
forfatterskab. Vi skal stifte bekendtskab 
med hans livssyn, lytte til hans digte og 
selvfølgelig synge hans sange. 

23. februar 
NIKOLAJ HESS
Jazzpianist

Koncerteftermiddag

Nikolaj Hess er en af den danske jazzsce-
nes absolutte topmusikere. Han har spillet 
med etablerede topnavne både i Danmark 
og internationalt. 
Nikolaj fortæller om sig selv, sin musik og 
sit liv som musiker og præsenterer egne 
numre og fortolkninger af kendte num-
re. Han har ved tidligere solokoncerter 
fortolket Bob Dylan, danske højskolesange 
samt kendte jazz standards. 

09. marts 
STEEN HILDEBRANDT
Professor emeritus

Tag etiketten tilbage. 
Et opgør med vækstguden

Markedsgørelsen af samfundslivet bliver 
mere og mere dominerende, og den truer 
med at ødelægge fundamentet for et 
meningsfyldt og hensynsfuldt samfund. 
Tidens fokusering på vækst sætter etik, 
værdier, klima og fællesskaber over styr. 
Steen Hildebrandt kortlægger situationen, 
som han ser den, og peger på de mulighe-
der, der er for at finde mere meningsfyldte 
og bæredygtige tilgange til samfundet end 
de nuværende.

23. marts 
ELSE MATHIASEN
fortæller, danser og foredragsholder
KAREN SØRENSEN, piano
TORBEN LASSEN, trompet. 

Grundtvig & Kvinderne

Et performanceforedrag med musik og 
fællessange.
”Menneske først, Christen saa” – alene 
som skabt har mennesket allerede en 
guddommelig status”. ”Skolen for livet” 
– en fri og levende folkeoplysning. ”Det 
levende ord og den fri samtale” – demo-
kratiets hjørnesten. Grundtvigs betydning 
for sin egen tid og inspirationen fra ham 
siden hen kan næppe overvurderes. 
Hans liv og tanker blev i høj grad formet 
af de mennesker, der omgav ham, og her 
spillede de mange forskellige kvinder en 
afgørende rolle. I ”Grundtvig og Kvinder-
ne” har vi valgt at fokusere primært på de 
kvinder, der prægede hans tanker, ideer 
og digtning. 
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21. september

J.M.W. TURNER 
(England 1775-1851)

Turner – Englands største maler gennem tiderne – er højaktuel med udstillingen ”Turner 
– Sun is God” på ARoS i Århus fra 16. oktober. Turner er en af verdenskunstens mest 
originale skikkelser, en udpræget enspænder og højromantiker. Hans malerier er akva-
reller og hans akvareller malerier, har man sagt, for begge er malet flydende, som badet 
i lys og farveskønhed, så man dårligt kan se forskel på teknikkerne. Det er ikke de faste 
former, men det, der er i stadig bevægelse og forandring, såsom lyset, vejret, tågen, ha-
vet og spejlinger, der interesserer ham, og som han ønsker at fange. Hans kunst går fra 
storladne landskaber og søstykker mod det næsten abstrakte, i overjordiske farvesymfo-
nier. Hans værker har inspireret de franske impressionister og alle, der siden har arbejdet 
seriøst med akvarel og naturinspirerede farvekompositioner.

19. oktober

TIZIAN
(Italien, 1488-1576)

Tizian er højrenæssancens store navn i 
Venedig. Han er farveskønhedens store 
mester, og han bragte den venetianske 
malerskole, med forløbere som Giovanni 
Bellini, Andrea Mantegna og Giorgione, til 
et absolut højdepunkt, så han indtager sin 
rettelige position som en af renæssancens 
største navne. Hans motivverden er yndige 
madonnaer med indtagende spædbørn, 
storslåede bibelske og betagende mytolo-
giske kompositioner, underskønne kvinder 
og indsigtsfulde portrætter af tidens 
betydningsfuldeste mænd, bl.a. hans mæ-
cener, den tysk-romerske kejser Karl 5. og 
hans søn Filip 2. af Spanien. Hans betyd-
ning som inspirator for store malere som 
f.eks. Rembrandt, Rubens, Anthonis van 
Dyck og Velázquez kan ikke overvurderes. 

2. november

ANTHONIS VAN DYCK
(Flandern/Belgien, 1599-1641)

Van Dyck blev oplært hos bl.a. Antwer-
pens store maler Rubens, men udviklede 
en mindre robust og mere forfinet kunst 
end hans. Efter en længere periode i 
Italien, og et par år i Antwerpen blev han 
i 1632 hofmaler i England, og her bringer 
hans portrætter en afgørende epoke i 
dette lands historie til live. Kong Charles 
I og Dronning Henrietta Maria og deres 
børn samt landets fremtrædende per-
sonligheder bliver malet i tidens barokke 
formsprog, egnet for enevældens fyrster, 
og krydret med en sand vidunderlighed i 
den maleriske håndtering. Engelsk historie 
i tiden op til Charles I’s henrettelse i 1649, 
landets store personligheder og kultur- og 
kunsthistorie belyses med hovedvægten 
på van Dycks betagende portrætkunst.

STORE MESTRE I KUNSTHISTORIEN (EFTERÅR)
Tid: tirsdage kl. 10-12. Sted: Bygningen, Ved Anlægget
Pris: 5 formiddage kr. 590 inkl. kaffe / 1 foredrag kr. 145 Med: SIGNE JACOBSEN, Kunsthistoriker, mag.art.
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16. november

PAUL CÉZANNE
(Frankrig, 1839-1906)

Paul Cézanne startede ud i impressionis-
mens flygtige sanseindtryk, men fortsatte 
ad helt nye veje: Han var besat af at skabe 
en fast sammentømret komposition, 
hvor hans tilnærmelsesvise geometriske 
former viser hen til hans store forbillede 
fra 1600-tallet, Nicolas Poussin. Hermed 
ønskede han at sikre billedkunstens evig-
gyldighed. Det småtskårne, detaljerede 
eller overfladisk anekdotiske og flygtige 
har ingen plads hos Cézanne. Han bliver 
den store inspirator for kunsten i det 20. 
århundredes første årtier og for tilblivelsen 
af det, vi forstår ved ”den moderne kunst”. 
Vi ser på Cézannes livsværk og det, der 
inspirerede ham – og på, hvordan han 
selv inspirerede Picasso og Braque, der 
formulerede kubismen ud fra Cézannes 
landvindinger.

30. november

PAUL GAUGUIN 
(Frankrig 1848-1903) 
 
Gauguin har været aktuel hen over Coro-
na-året 2021 med sin anden store udstil-
ling på Glyptoteket inden for de sidste 5 år. 
Interessen for den store kunstner med det 
tvivlsomme levned, som i dag ville have 
ført til øjeblikkelig forkastelse ved ”me-to-
o”-domstolen, er enorm. Hans konturklare, 
farveskønne og idealiserede fremstillinger 
af især den kvindelige befolkning på øer, 
som var en del af den franske kolonimagt i 
Sydhavet, fascinerer til stadighed, selvom 
de med nutidens øjne er blevet nærmest 
politisk ukorrekte. Vi følger hans veje fra 
børsmægler i Paris til et nyt liv i kunstens 
smeltedigel, ser nærmere på hans korte 
ophold i København hos sin danske kone 
Mette Gad, følger ham over hans kunst-
neriske nyorientering i Bretagne til hans 
fatale besøg hos Van Gogh i Provence og 
afslutter med hans tid i Sydhavet, hvor han 
endte sit liv.

18. januar

LEONARDO DA VINCI 
(Italien 1452-1519) 

Leonardo da Vinci er ubestrideligt et af de 
største genier, verden har set. Han spredte 
sig over en imponerende vifte af felter og 
gjorde landvindinger inden for naturviden-
skaberne. Men han mente, synssansen var 
den vigtigste af de 5 sanser og den, men-
nesket bedst kunne stole på i sin kamp for 
viden frem for tro – og netop derfor står 
hans maleri frem som en væsentlig del af 
hans samlede værk. Hans Mona Lisa er 
kendt af stort set alle i den vestlige verden, 
men selvom billedkunsten er hovedinte-
ressen i dette foredrag, vil mange andre 
aspekter af hans virke også blive berørt: 
Hans arbejde i Firenze, hans anatomiske 
studier, hans plantestudier, hans virke 
hos fyrsten i Milano med krigskunst og 
skulptur etc.

1. februar 

CHRISTEN KØBKE
(Danmark 1810-1848)

Den ukomplicerede og ikke-teoretiske ba-
gersøn Købke var den, der allerbedst kom 
til at repræsentere nogle helt fundamenta-
le træk ved den danske guldalder: glæden 
ved det nære, barndomslandet, familie og 
venner inden for og på Københavns volde. 
Elev af den store mentor C.W. Eckers-
berg tog han ved lære, men havde aldrig 
dennes internationale udsyn og interesse 
i Rom og klassiske ruiner som så mange 
andre guldalder-kunstnere, og det obli-
gatoriske udlandsophold i Italien gjorde 
intet for hans udvikling. Hans værker er en 
enestående lære om det store i det små, 
og hans malerier giver nærmest oplevel-
sen af at blive barn igen og se alting på ny: 
det banale bliver guddommeliggjort af en 
magisk pensel og et kærligt øje. 

STORE MESTRE I KUNSTHISTORIEN (EFTERÅR)
Tid: tirsdage kl. 10-12. Sted: Bygningen, Ved Anlægget
Pris: 5 formiddage kr. 590 inkl. kaffe / 1 foredrag kr. 145

STORE MESTRE I KUNSTHISTORIEN (FORÅR)
Tid: tirsdage kl. 10-12. Sted: Bygningen, Ved Anlægget
Pris: 4 formiddage kr. 490 inkl. kaffe / 1 foredrag kr. 145

Hold
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1. marts

CLAUDE MONET
(Frankrig 1840-1926) 

Monet er impressionismens mest typiske 
mester. Det var netop et maleri af ham, 
der gav navn til kunstretningen. Betegnel-
sen var et skældsord til en begyndelse, 
men blev siden en betegnelse for en hel 
strømning. Stilen er kendetegnet ved, at 
kunstnere forsøger at fange det optiske 
og flygtige indtryk af naturens flimmer 
eller den moderne verdens hektiske byliv 
og fritidsliv, som opstod i slutningen af 
1800-tallet og kom til udtryk i caféliv, 
forlystelser og sejlads på Seinen i byens 
udkantsområder. Monets sidste årtier af 
et langt liv blev præget af åkandebilleder 
fra hans berømte have, som han anlagde 
i Giverny, og hvor der i dag er museum 
for ham. Vi ser også nærmere på Monets 
inspirationskilder, kolleger og andre om-
stændigheder omkring impressionismen.

15. marts

P.S. KRØYER
(Danmark, 1851-1909)
 
Vi er vant til at tænke på P.S. Krøyer som 
blot og bar ”Skagensmaler” – men han 
var en internationalt orienteret kunstner, 
der noget af tiden var i Skagen. Fast 
bosiddende i København, var Krøyer 
desuden i høj grad med i de strømninger, 
der bevægede europæisk kunst i sidste 
halvdel af 1800-tallet. Han kendte – også 
personligt – mange af de store europæ-
iske kunstnere fra sine mange rejser, og 
han udstillede flere gange i udlandet end i 
Danmark. Hans og Marie Krøyers tragiske 
kærlighedshistorie har ofte overskygget 
hans ubestridelige mesterskab og vigtige 
position som en kunstner af internationalt 
tilsnit.

Mennesker mødes for at dyrke deres 
guder, mennesker mødes på torvet for at 
handle og kultspil, markedsskrig og gøgl 
opstår. Sådan har det været fra før den 
græske polis’ spæde begyndelse til nu, 
og selv ikke covid-19 kan standse menne-
skets lyst til skæg og ballade.
Vi går til rødderne i Europas ungdom og 
ser på satyrer og mænader, komedier og 
satirer i teatret i litteraturen og i billedkun-
sten.
Antikken afløses af middelalderens muntre 
og saftige kirkespil og løjer på markeds-
pladserne.
Og i nyere tid er det ikke meget anderle-
des. Humor og gags skal der til.

4. november 2020
KNUD ERIK STAUGAARD, Cand.mag.

Alle de salige guder brød ud 
i uslukkelig latter
De olympiske guder morer sig.
  

11. november 2020
KNUD ERIK STAUGAARD, Cand.mag.

Festoptog (komos), fallos og Dionysos
Komediens udvikling fra landlig frugtbar-
hedskult til satirisk teater i byen.

18. november 2020 
KNUD ERIK STAUGAARD, Cand.mag.

Plautus og Terents, komedieforfattere, 
Petronius, romanforfatter
Alle tre blandt Holbergs romerske favo-
ritter. Horats, Juvenal, Martial og den 
romerske satire.

25. november 2020
LEIF CARLSEN, Cand.mag.

Kirkespil og markedsgøgl
En af de første kendte komedianter Hie-
ronymus Justesen Ranch fra 1500-tallet. 
Kingos stedsøn Jacob Worm fra 1600-tal-
let, landsforvist for sine satiriske skrifter. 
Den etablerede professor udi trende disci-
pliner Ludvig Holberg fra 1700-tallet samt 
moralisten Charlotta Dorothea Biehl og 
humørbomben og drukkenbolten Johan 
Herman Wessel. Det norske indspark på 
Wessels kro.

2. december 2020
LEIF CARLSEN, Cand.mag.

1800-tallet med det skrækkelige tids-
skrift Corsaren
P.A. Heiberg og Malthe Bruun, der begge 
blev landsforvist for deres uartigheder. 
Fritz Jürgensens elegante tegninger og 
Poul Martin Møllers En Dansk Students 
Eventyr og Licentiaten.

9. december 2020
LEIF CARLSEN, Cand.mag.

1900-tallets revyer og farcer, blad-
tegnere, svikmøller og blæksprutter
For ikke at tale om Scherfig, Søeborg, 
Soya, Panduro og flere andre. Og hvad 
med Ulf Pilgaard og Dronning Margrethe.

Med: SIGNE JACOBSEN, Kunsthistoriker, mag.art.

Hold

5
SATIRE, PARODI, IRONI, SARKASME, KOMEDIE
Tid: torsdage kl. 16-18. Sted: Bygningen, Ved Anlægget
Pris: 6 eftermiddage kr. 750 inkl. kaffe / 1 foredrag kr. 145
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Myter er fortællinger. 
Myter er forklaringer. 
Myter er identitet. 
Myter er sandhed. 
Myter er tro. 
– Jamen det er jo bare en myte! 

6. januar 2022
LEIF CARLSEN, cand.mag.

Hvad er en myte?
Præsentation af myter – sagn – legender 
– eventyr – fabler – viser – sagaer – hi-
storiske romaner. Præsentation af nogle 
myteforskere – Georges Dumézil – Mircea 
Eliade – Peter Berger – C.G. Jung – Vera 
Henriksen – Vilhelm Grønbech.

13. januar 2022 (OBS kl. 14-16)
LEIF CARLSEN, cand.mag.

Det gamle Testamente, 
myter og eventyr
Myterne over alle myter i den vestlige 
verden. GTs skabelsesmyter ”I begyn-
delsen skabte Gud himlen og jorden” og 
”Dengang Gud Herren skabte jord og 
himmel”. Og eventyret over alle eventyr 
”Den lille Rødhætte og Ulven”. Talende 
slanger, bjørne, ulve, ræve, bukkebruser 
og adskillige andre. 

20. januar 2022
KNUD ERIK STAUGAARD, cand. mag.

Antikke skabelsesmyter
”Uranos var den første til at herske over 
verden”. Sådan begynder en antik græsk 
skabelsesmyte. Men der er flere. Efter be-
gyndelsen kommer fortsættelsen og vi får 
paradokset med udødelige væsener, der 
avler den ene generation efter den anden. 
Og der kommer reaktioner på den forkla-
ring om altings begyndelse.

27. januar 2022
KNUD ERIK STAUGAARD, cand. mag.

Mytologiske superhelte, heroer
Herakles (Herkules) og andre superhelte. 
Fortællinger om idealtyper, der ordner 
sagerne og rydder op i en kaotisk verden, 
skaber ordnede forhold og så alligevel er 
(næsten) lige som os. 

3. februar 2022
KNUD ERIK STAUGAARD, cand. mag.

Historiske personer bliver myter
Romerne havde deres sagnhelte, der 
blev myter: Aeneas, Romulus og Remus, 
Tarquinius, Lucretia, Brutus, Horatius 
Cocles, Scaevola, Cincinnatus og mange 
andre. USA har en westernhistorie med 
helte og skurke, der er blevet myter. Og 
hvad med forne tiders danske superhelte, 
dem vi kender fra Saxo? 

10. februar 2022
LEIF CARLSEN, cand. mag.

Den germanske tradition
Middelalderens og Romantikkens og Nuti-
dens genskabelse af fortiden og fortidens 
helte. Oehlenschlägers myteopfattelse og 
Grundtvigs og H.C. Andersens og Inge-
manns.

MYTER OG MYTENS HISTORIE
Tid: torsdage kl. 16-18. Sted: Bygningen, Ved Anlægget
Pris: 6 eftermiddage kr. 750 inkl. kaffe / 1 foredrag kr. 145
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OBS: 13. januar kl. 14-16 pga. årsfest



34 35

Gounod: Faust 
TUR TIL OPERAEN I KØBENHAVN

Videnskabsmanden Faust er drevet af ønsket om endeløs magt og evig ungdom – og 
han sælger sin sjæl for at opnå det. Baseret på Goethes Faust skabte komponisten Gou-
nod en af romantikkens allermest populære, franske operaer.
Faustmyten er en af de helt store grundfortællinger i verdenslitteraturen, og den sætter 
fokus på det intelligente menneskes umættelige videbegær og stræben efter ultimativ 
frihed og magt. Goethes Faust inspirerede Gounod til at skabe et præcist portræt af 
samtidens følelseskolde nydelsestrang.
Den tyske instruktør Jan Phillipp Gloger iscenesætter på klassisk og smuk vis Gounods 
mesterværk, der indeholder utallige musikalske højdepunkter blandt andet Valentins bøn, 
Margarethes juvelarie og korets soldatermarch.
Tragedien rammer den unge Margarethe, da hun bliver offer for Fausts trang til besiddel-
se og begær – et tema, der på mange måder ligner nutidens afsløringer om krænkelser 
og magtmisbrug.

FOREDRAG: Rødkilde Gymnasium, tirsdag 14. september 2021, kl. 19.00.
FORESTILLING: Operaen i København, søndag 19. september 2021, kl. 15.00.
Pris kr. 1475

Verdi: Aida 
DEN JYSKE OPERA

Handlingen i Aida tager sit udgangspunkt i krigen mellem Egypten og Etiopien, hvor 
Aida holdes fanget som slave hos den egyptiske prinsesse Amneris. Ingen ved, at Aida 
i virkeligheden er datter af den etiopiske konge, Amonasro. Aida er blevet forelsket i sin 
fangevogter, feltherren Radamès, som gengælder hendes kærlighed – til stor fortrydelse 
for Amneris, der vil have Radamès for sig selv. Radamès udnævnes til hærfører i et stort 
slag og nu er Aida i problemer: En sejr for Radamès kunne betyde ægteskab og befrielse 
for hende, men også nederlag for hendes far og hjemland. Da Radamès vender sejrrig 
tilbage, er han uvidende om, at han har taget Aidas far som gidsel. Amonasro tvinger 
Aida til at lokke Radamès til at afsløre militære hemmeligheder, og Radamès dømmes 
til døden for højforræderi. Prinsesse Amneris tilbyder dog Radamès at undgå dødsstraf, 
hvis han afsværger sin kærlighed til Aida og i stedet gifter sig med hende. Han nægter og 
dømmes
 til at blive begravet levende. Aida sniger sig uset ind til ham, og sammen går de i døden.

FOREDRAG: Rødkilde Gymnasium, tirsdag 26. oktober 2021, kl. 19.00
FORESTILLING: Vejle Musikteater, søndag 31. oktober 2021, kl. 19.30. 
Pris 300

OPERAAFTENER
Tid/sted: Se under de enkelte arrangementer
Pris: Se under de enkelte arrangementer og sidst i afsnittet

Med gennemgang af årets opførelser ved 
ANNE MARIE STORM

Hold
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Julesang og Messingklang
DEN JYSKE OPERAS KOR OG PRINSENS MUSIKKORPS

Igen i år er det lykkedes Vejle at være blandt de få byer, der får besøg af det store ope-
rakor fra Den Jyske Opera og Prinsens Musikkorps. Koncertprogrammet rummer især 
gamle og nye danske og engelske julesange og salmer. Vi håber, at traditionen for fælles-
sang kan holdes i hævd, så publikum igen i år får mulighed for at synge med på julesal-
mer i selskab med det store operakor og det prægtigt klingende messingensemble. 
Glæd jer til genhøret og også til gensyn med Den Jyske Operas nye musikchef, Christof-
fer Lichstenstein, som også dirigerede Verdis smukke Rigoletto, da den betog publikum i 
Vejle Musikteater i oktober 2020.

FOREDRAG: Der er ingen foredrag forud for forestillingen
FORESTILLING: Vejle Musikteater, søndag 19. december kl. 19.30. 
Pris kr. 250

Puccini: Madame Butterfly
TUR TIL DEN FYNSKE OPERA I ODENSE

Operaen handler kort fortalt om den amerikanske officer Pinkerton, der er udstatione-
ret i Japan, og her gifter han sig med den helt unge geisha Cio-Cio-San, også kaldet 
Madame Butterfly. Giftermålet er for Pinkerton en midlertidig foranstaltning, mens det 
for Madame Butterfly er dyb alvor, og hun hengiver sig med al sin kærlighed til ham – og 
brænder alle broer bag sig.
Da Pinkerton rejser tilbage til Amerika, stoler hun blindt på, at han vil komme tilbage til 
hende. Det gør han dog først, da han hører, at hun har fået en søn – og kun for at hente 
sønnen hjem.
Puccini var mageløs til at skrive iørefaldende melodier og medrivende musik, der til sta-
dighed berører og bevæger os og får publikum til at leve med.
‘Madama Butterfly’ er iscenesat som kammeropera med flotte japanske kostumer og 
kulisser af instruktør Guido Paevatalu. 

FOREDRAG: Rødkilde Gymnasium, tirdag 1. februar 2022, kl. 19.00
FORESTILLING: Den Fynske Opera, søndag 6. februar 2022, kl. 16.00. 
Pris 850

OPERAAFTENER
Tid/sted: Se under de enkelte arrangementer
Pris: Se under de enkelte arrangementer og sidst i afsnittet

Med gennemgang af årets opførelser ved 
ANNE MARIE STORM

Hold
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Mozart: Cosi Fan Tutte
OPERAKOMPAGNIET NONTARDAR

Mozart skabte med sit mesterværk Così Fan Tutte en aldeles aktuel komedie, som til 
forveksling ligner moderne reality-tv.

Hvad sker der, når en udspekuleret gamemaster udfordrer to mænd til at teste deres 
kæresters troskab? Hvad sker der for de to mænd, når de skal konkurrere om, hvem 
der først kan forføre den andens kæreste? Og hvad med kæresterne, som langsomt må 
indse, at man kun elsker een gang – ad gangen...
Det bliver et gensyn og genhør med den festlige operagruppe, som besøgte teaterfor-
eningen i februar 2020 med Mozarts DON JUAN. De seks operasangere tumler rundt i 
denne virtuose leg med løgn og løfter, forviklinger og forklædninger. Alle håber at vinde 
mestersangerforklædet og gruer samtidig for at blive stemt hjem. Men da det er en ope-
ra, kan man selvfølgelig altid købe en vokal, hvis lykkehjulet snurrer for hurtigt. 
Der synges og spilles på dansk i denne kammeropera og opdaterede version af Mozarts 
klassiker. 

FOREDRAG: Rødkilde Gymnasium, tirsdag 8. februar 2022 kl. 19.00
FORESTILLING: Vejle Musikteater, søndag 13. februar 2022 kl.19.30. 
Pris kr. 200

Lehar: Greven af Luxembourg
DEN JYSKE OPERA

Mens komponisten Puccini fremhæver 
bohemelivets tragiske sider i Paris ved 
begyndelsen af det forrige århundre-
de, fortryller Franz Lehár os i sin vittige, 
ironiske og udødelige operette GREVEN 
AF LUXEMBOURG. Den Jyske Opera 
fejrer med afsæt i Lehars musik sin 75 års 
fødselsdag. Handlingen tager sin begyn-
delse, da den berømte operasangerinde 
Angèle ikke kan gifte sig med Fyrst Basil 
Basilowitsch på grund af sin manglende 
titel. For at løse dette problem arrangerer 
Basilowitsch, at den fattige Grev René 
bliver gift med en kvinde (altså Angèle), 
hvis ansigt han ikke må se – og samtidig 
accepterer skilsmisse efter 3 måneder. 
Som belønning får Grev René en halv 
million francs. Under vielsen er brudepar-
ret adskilt af et maleri og vielsesringene 
udveksles uden, at de ser hinanden. Må-
neder efter møder Angèle og Grev René 
tilfældigt hinanden og tiltrækkes med det 
samme. Fyrst Basilowitsch opdager deres 
gensidige interesse og bliver nervøs; især 
da hans tidligere forlovede Kokozow er på 
vej. Men det er for sent: Kokozow ankom-
mer, hævder sin ret til ægteskab og Fyrst 
Basilowitsch må overgive sig. Angèle og 
Grev René bekender deres kærlighed – og 
kan forblive gift…

FOREDRAG: Rødkilde Gymnasium, 
tirsdag 29. marts 2022 kl. 19.00
FORESTILLING: Vejle Musikteater, 
tirsdag 5. april 2022, kl. 19.30. 
Pris kr. 300

OPERAAFTENER
Tid/sted: Se under de enkelte arrangementer
Pris: Se under de enkelte arrangementer og sidst i afsnittet

Med gennemgang af årets opførelser ved 
ANNE MARIE STORM

Hold
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PRISER:
5 foredragsaftener kr. 600 

Hele pakken:
(alle 6 forestillinger, inkl. billetter og 
foredrag. Bustur til København og 
Odense, samt anretning med vin) kr. 
3.700

4 forestillinger i Vejle Musikteater kr. 
1.000

3 foredrag kr. 375

Tur til Operaen i København inkl. bus, 
kaffe på udturen, spisning med 1 glas 
vin, sandwich på hjemturen kr. 1.475. 

Tur til Den Fynske Opera inkl. bus, 
kaffe på udturen, spisning med 1 glas 
vin. Pris kr. 850.

Enkeltforedrag kr. 145
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På opdagelse i Danmark 
og Slesvig-Holsten

BEMÆRK:
4.juni og 3. september afgang kl. 8.00.

Til bus betales pr. gang 240 kr. plus evt. 
entréer og bro- eller færgepenge.
Ophold ved grænsekiosker kun i det om-
fang, programmet og tiden tillader. 
Medbring frokost, drikkevarer og kaffe/te 
til hele turen.

Af hensyn til buskapaciteten er til- eller 
framelding nødvendig til de enkelte lørdag-
sture. Dette kan ske i bussen før næste 
tur(e) eller pr. tlf./mail til turlederen senest 
8 dage før næste tur.
Evt. mulighed for engangsbilletter afhæn-
gigt af resterende pladser. Pris kr. 340 plus 
evt. entréer og bropenge.
Henvendelse senest 8 dage før en tur til 
turlederen på telefon 40 57 63 69 (bedst 
17-18) eller e-mail: johs.r@profibermail.dk 
Der kan forekomme ændringer på grund af 
Corona m.m.
Ved tilmelding modregnes 54 kr. for hver af 
de aflyste ture i sæson 2020/21 på grund 
af Corona. Nye deltagere betaler fuld pris.

2. oktober 2021
Sydsjælland/Nordfalster. Holmegaard, Jim 
Lyngvild da Solo. Vordingborg, Gåsetårnet 
og Botanisk have. Storstrømsbroerne. 
Kippinge Valfartskirke. Åstrup Kirke. (Stub-
bekøbing). Færgestedet Grønsund.
 
13. november 2021 (OBS datoen)
Odense. Det nye H.C. Andersen Muse-
um. Odense Havn og det Nordatlantiske 
Hus. (Mulighed for frokost.) Retromuseet. 
Tidens Samling. (Stige Ø).
 
5. februar 2022
Aarhus. Jelshøj. Mindeparken v. Mar-
selisborg. Valg mellem Kvindemuseet 
og Besættelsesmuseet. Stormagasinet 
Salling. Strøgtur. (Streetfood?) Aarhus Ø. 
Brugtvareterminalen i Viby.
 
5. marts 2022
Horsens og de Lichtenberg. Nørup Kirke. 
(Engelsholm). Korning kirke. Klosterkirken, 
Horsens. Horsens kulturhistoriske Mu-
seum. Industrimuseet. Hvis der er muligt 
med besøg på godset Bidstrup, udgår det 
kulturhistoriske museum.

2. april 2022
Kalundborg. Vor Frue Kirke. Kalundborg 
Museum. Røsnæs. (Lerchenborg.) Sæby 
Kirke. Reersø.

7. maj 2022
Sydslesvig. Angel og Swans. Unewatt 
Dorfmuseum. Scheersberg. Arnis v. Slien. 
Damp, gods og Ostseebad. Kosel Rund-
kirke. (Gut Ludwigsburg, evt. kaffe).
 
4. juni 2022
Lolland. Dodekalitten. Rødby-Femern 
tunnelbyggeriet. Søholt Gods. Polakkaser-
nen i Tågerup. (Fuglsang have). (Afgang kl. 
8.00.)
 
2. juli 2022
Holstebro. Nørrelandskirken. Huset for 
kunst og design. Byvandring, “Maren” 
m.m. Flamingo Naturpark. Hogager kirke.
 
6. august 2022
Langeland. Rudkøbing. Dovns klint og Ex-
moor-hestene. Langelandsfortet. Bøstrup 
kirke og Møllehavehuset. Tranekær.
 
3. september 2022
Nordfriesland.  Eiderstedter halvøen. 
Tetenbøl Kirke. Hause Peters. Roter 
Hauberg. Hattstedt Mühle/Mikkelsberg. 
Eidersperrwerk. (Afgang kl. 8.00.)

Hold
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LØRDAGSBUSSEN
Afgang: lørdage kl. 9 – ca. 18. Sted: busterminalen ved Borgvold 12
Pris: 10 lørdage kr. 540 ekskl. bus, evt. entréer og bro- eller færgepenge

Kunst-, kultur- og naturhistoriske ekskursioner med
JOHS. RAHBEK, turleder
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JOHS RAHBEK
Turleder (4057 6369)

BEMÆRK:
Mulighed for afgang kl. 10.30 fra 
Papuga, Lundahl Nielsensvej 1.
Hjemkomst ca. 21.00
Husk pas.
Euro kan købes v. turlederen i begrænset 
omfang. 
Tilmelding senest 1. nov.
 

PROGRAM KOMMER SENERE!

Traditionen tro planlægger vi ”Juletur” i 
december måned med julemusik som en 
fast del af programmet – enten indenlands 
eller grænseoverskridende sydpå.

På grund af Corona måtte vi sidste år af-
lyse turen til Flensborg, så et genhør med 
den berømte dansk-tyske julekoncert i St. 
Nikolai Kirke må vente til i år.

Coronaen spøger stadigt og generer plan-
lægningen, så det endelige program må 
vente til ultimo september. 

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen 
fredag 17. december 2021.

Forhåndstilmelding til Mette på 
mette@kunstkultulvejle.dk

Du får så tilsendt program så snart det er 
færdigt og mulighed for endelig tilmelding. 

Torsdag 13. januar 2022 er vi igen værter 
ved vores traditionsrige årsfest. Og som 
vanligt er vores gave til jer en uforglem-
melig aften. Vi mødes kl. 17.00 og efter 
velkomsten er programmet:

SIGURD BARRETT

Pianoshow

Pianist, entertainer, komponist, forfatter 
og historiefortæller. Vi skal opleve Sigurd 
i et forrygende show, hvor alle musikalske 
stilarter er med. Klassisk musik bliver til 
jazz, kendte sangere parodieres, og så 
digter Sigurd altid en sang på scenen ud 
fra stikord, han får fra publikum. Sigurds 
hofnummer er at spille 5 publikumsønsker 
på én gang. 

Middag

2 retters menu inkl. 1 glas vin, øl eller vand 
og efterfølgende kaffe. 

JACOB TYBJERG VESTAGER

Sangens fortælling og 
fortællingens sang

Fart over feltet. Sang så det basker. Og 
selvfølgelig Højskolesangbogen.

Dette arrangement er forbeholdt 
Kunst & KulturHøjskolens medlemmer.

JULETUR 2021
Afgang: Fredag 17. december kl. 11. Sted: busterminalen Borgvold 12
Pris: kr. 560 kr.

Hold
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ÅRSFEST 2022
Tid: Torsdag 13. januar 2022 kl. 17 – ca. 21. Sted: Domus, Ved Sønderåen 1
Pris: kr. 290. Forhåndstilmelding nødvendig!
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Som altid i marts måned afholder vi årsmøde.
Årsmødet skifter mellem mandag og onsdag eftermiddag. På den måde håber vi at tilgo-
dese mange af vore medlemmer. I år er det onsdag eftermiddag.

ÅRSMØDE MED
· Bestyrelsens beretning ved formanden
· Forstanderen fortæller om året i Kunst & KulturHøjskolen
· Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
· Godkendelse af budget
· Valg til bestyrelsen
· Debat
· Overraskelser fra året, der gik
· Og meget mere.

En hyggelig eftermiddag, hvor vi serverer et par snitter til et glas vin, øl, vand, snakker 
om året og ser frem mod den nye sæson.

Dagsorden i flg. vore vedtægter. Se hjemmesiden.

Vi starter kl. 14.45.
Alle deltagere i Kunst & KulturHøjskolen er velkomne til årsmødet.

JOHS. RAHBEK
Turleder

På grund af Coronaen aflyste vi de fire 
aftenture, der var planlagt til afholdelse i 
maj/juni 2021.
 
Aftenturene har gennem en længere år-
række været meget populære med kørsel 
i mindre bus til måske ukendte områder, 
med vandreture et par kilometer eller tre i 
afvekslende terræn og skiftende vejr, med 
solidt fodtøj og aftenkaffen i rygsækken.
 
Vil tilbyder fire nye ture maj/juni 2022.

Onsdag 25. maj 2022
Rørbæk Sø og Hastrup, (Skjern Å), 
Odderbækken.
 
Onsdag 1. juni 2022
Rækkebjerge, Baldersbæk Plantage, 
Fru Mettes Bjerg.
 
Onsdag 8. juni 2022
Hindemade, Pamhule Skov, Tørning Mølle
 
Onsdag 15. juni 2022
Sondrup Strand, Uldrup Bakker, (Vorsø), 
Aakjær.

Nærmere oplysning ved turlederen på 
4057 6369 eller på johs.r@profibermail.dk

ÅRSMØDE 2022
Tid: onsdag 23. marts kl. 15. Sted: Domus, Ved Sønderåen 1
Tilmelding ikke nødvendig!

AFTENTURE
Afgang: Onsdage kl. 18 – ca. 22. Sted: Røde Orm, Damhaven, nærmest Bryggen
Pris: 4 aftener kr. 450 / enkelt tur kr. 200, ekskl. transport kr. 120 pr. gang

Hold
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I samarbejde med Liselund Højskole inviterer vi til en uge i det vestsjællandske i og 
omkring Slagelse.

Velkommen til en uge med morgensamling, foredrag, ekskursioner og højskolesang.

I LØBET AF UGEN SKAL VI:
· Introduceres til Liselunds historie og omgivelser
· Høre om Vestsjælland i litteratur og malerkunst
· På sejltur på Skælskør Fjord
· Høre fortællinger om vikingernes aftryk i Vestsjælland med besøg på Trelleborg 
· Opleve højskoleaftener med masser af sang fra højskolesangbogen
· På besøg i Sorø Klosterkirke
· Opleve og lære om den vestsjællandske natur
· Quizaften
· Nyde Liselunds dejlige have
· Og ikke mindst smage en række dejlige retter fra køkkenet på Liselund.

Læs mere om ugen på www.kunstkulturvejle.dk eller få tilsendt et program for ugen.
Læs meget mere om Liselund Højskole på www.liselund.dk

Priser:
Ny afdeling med bad og toilet på værelset: 
· Enkeltværelse, kr. 5.310
· ½ dobbeltværelse, kr. 4.725
Gammel afdeling med håndvask på værelset og bad og toilet på gangen: 
· Enkeltværelse, kr. 4.725
· ½ dobbeltværelse, kr. 4.150

Mulighed for fælles transport fra Vejle til Liselund og retur. Er ikke inkluderet i prisen

SENSOMMERHØJSKOLE
Tid: 14.-20. august. Sted: Liselund Højskole, Slagelse
Pris: Se nederst på siden!

Hold
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SEKRETARIATET 2021

BESTYRELSEN 2020

Svend Strunge, formand
Telefon 21 76 01 05 

Annette Hertz, næstformand
Telefon 23 64 19 12 

Karin Fritsen, sekretær 
Telefon 75 82 80 26 

Jørgen Ejlskov, forstander
Telefon 28 87 74 90
E-mail: je@kunstkulturvejle.dk

Mette Rosenkjær Christensen, regnskabsfører
Telefon 26 39 27 44
E-mail: mette@kunstkulturvejle.dk

Else Ravn 
Telefon 23 80 61 42 

Alex Pedersen 
Telefon 76 63 63 67 

Karl Brok
Telefon 75 67 86 67

Jens Thormann, suppleant
Telefon 75 81 65 37 

Annelise Ancker, suppleant
Telefon 53 57 64 68 

Inger Bak Larsen, suppleant
Telefon 25 36 10 80
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TILMELDING
OG BETALING
ONLINE VIA

1 > WWW.KUNSTKULTURVEJLE.DK

2 > KONTAKT/TILMELDING

3 > KLIK HER FOR TILMELDING

4 > VÆLG HOLD

5 > TILMELD OG BETAL

6 > UDSKRIV EVT. DIN KVITTERING


