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Spansk for fuld udblæsning 
Mandag d. 20/9 2021 kl. 11:00 – Fredag 24/9 2021 kl. 10:00 

Flyttet til: Mandag d. 11/10 2021 kl. 11:00 – Fredag d. 15/10 2021 kl. 10:00 

Kursus nummer: 21046. – Pris kr. 3.695,-. 

Tillæg: Eneværelse kr. 400,-. Bad og toilet kr. 350,-. 

Kursusledere: Heidi Fechner og Jørgen Aabye 

 

Elsker du Spanien? Mener du, at Spanien er mere end sol, strand og billige drinks? 

Så er dette kurset for dig: 

Spanien med den levende kultur og særegne levevis, med den spændende og 

blodige historie, med inciterende sang og dans og med det velsmagende køkken. 

På kurset vil Heidi Fechner berette om maurernes tid i Spanien, om Det Katolske 

Kongepar samt om Columbus’ rejse til den ny verden. Jørgen Aabye vil berette om 

Den Spanske Borgerkrig, gøre rede for dens konsekvenser og trække historiske og 

politiske linjer op til Spanien i vor tid. 

I det moderne Spanien kommer vi ind på uomgængelige temaer som kvindens 

stilling, de unges problemer med uddannelse/beskæftigelse og opbrud i familiens 

strukturer; vi vil læse om det og diskutere på spansk. 

Vi dykker ned i den kontroversielle filminstruktør Pedro Almodóvars film og ser 

Volver og læser uddrag af drejebogen. 

Vi skal høre om Flamenco med dens musik, sang og dans; og hvem ved: måske 

synger vi en flamencosang sammen! 

Vi dykker ned i det spanske køkken og læser opskrifter! Og vinene! Dem skal vi 

smage på! 

Kurset foregår på letforståeligt spansk, og deltagerne får rig mulighed for at tale 

sproget. 

Heidi Fechner underviser i spansk på FO Gladsaxe og Studieskolen. Hun er desuden 

udøvende sanger og synger flamenco og spanske/latinamerikanske sange. 

Jørgen Aabye er uddannet cand.ling.merc. og beskikket translatør fra CBS og har 

undervist på Studieskolen i godt 30 år samt på CBS. 


