Kultur-, Ferie- og Kursushotel

Vinterferie for voksne
Mandag d. 22/2 2021 kl. 10:00 – Fredag 26/2 2021 kl. 13:30
Flyttet til: Mandag, d. 22/11 2021 kl. 10:00 – Fredag, d. 26/11 2021 kl. 13:30
Kursus nummer: 21012. – Pris kr. 3.695,-.
Tillæg: Eneværelse kr. 400,-. Bad og toilet kr. 350,-.
Kursusleder: Forfatter Anne Knudsen og Journalist Steen Walgreen-Voight
Vinterferie – en uge med forfattere, markante personligheder, meninger og musik.
På Tisvilde Højskole har vi igen i år arrangeret en vinterferie for voksne, som rummer spændende
foredrag, markante personligheder, fællessang, morgengymnastik, spadsereture, gode snakke og
dejlig mad. I år har vi bl.a. valgt at invitere forfatterne til nogle af efterårets spændende bøger om
bl.a. Winston Churchill og den danske juraprofessor Eva Smith. Vi skal også høre om den danske
digter Jens Rosendal, den svenske forfatter Selma Lagerlöf og den danske forfatter Martin
Andersen Nexø.
Forfatteren Jan Hedegaard fortæller om Winston Churchill’s fascinerende personlige og politiske
liv, ukendte skyggesider og afgørende betydning for verdenshistorien. Eva Smith kommer og giver
sit bud på bogen ”Rigets Tilstand”. Forfatter Anne Knudsen fører os ind i digteren Jens Rosendal og
den svenske forfatter Selma Lagerlöfs liv og forfatterskaber, og kobler tråde mellem disse to
markante personligheder.
Tidligere kontorchef i Danmarks Statistik Preben Etwill har studeret forfatteren Martin Andersen
Nexø i mange år og fortæller levende om hans liv og forfatterskab. ----- Filmen Ditte
Menneskebarn bliver vist i højskolens cafebiograf.
Lokalhistoriker og formand for Vejby Tibirke Selskabet, Christian Friis fortæller om Tisvilde Hegn
skildret af malere og tegnere, og er guide på en efterfølgende udflugt i Tisvilde Hegn. Igennem de
sidste 130 år har skoven Tisvilde Hegn været et yndet motiv for mange danske malere og tegnere
bl.a. Skovgaard, Lundbye, Viggo Johansen, Julius Paulsen, Sigurd Svane. samt en lang række andre
malere. Gennem et omfattende power-pointledsaget foredrag vil lokalhistorikeren Chr. Friis
fortælle om kunstnerne og vise deres kunstværker.
Ugen rundes af med "Murakami og musikken" Haruki Murakami's oversætter Mette Holm
fortæller, hvordan jazzen blev udgangspunkt for forfatteren Murakamis første romaner, og
hvordan han lige siden har ladet musikken være en del af sit forfatterskab. Lige fra
gennembrudsromanen Norwegian Wood, der har en Beatles-melodi som titel til Mordet på
kommandanten, der kredser om operaen Don Juan.
Vi skal opleve visesangeren Erik Grip, og en jazzmatine med Tisvilde Højskoles forstander og
jazzmusiker Mogens Johansen og pianisten Søren Svagin. Vi skal vi synge eller nynne, alt efter
corona-forskrifter, til den nye Højskolesangbog under kyndig ledelse af tidligere
højskoleforstander Birgitte Hansen.
Velkommen til en spændende vinterferie.

Tisvilde Højskole, Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje – email: tisvildehoejskole@gmail.com
Telefontid man. – tors. kl. 10 – 14 på 4870 7636

Kultur-, Ferie- og Kursushotel

Program:
Mandag d. 22. november.
Kl. 11.00 Ankomst.
Kl. 11.30 Velkomst v/Anne Knudsen og Mogens Johansen.
Kl. 14.00 ”Du kom med alt det dig var dig”. Forfatteren Anne Knudsen fortæller med
udgangspunkt i bogen ”Du kom med alt det der var dig” om digteren Jens Rosendals liv
og forfatterskab.
Kl. 20.00 Den nye Højskolesangbog. Sammen med tidligere højskoleforstander Birgitte Hansen
går vi på opdagelse i den nye Højskolesangbog, og vi synger flere af de elskede sange. Vi
bliver indført i sangenes baggrund og indhold.
Tirsdag d. 23. november.
Kl. 10.00 Om Winston Churchill. Forfatteren Jan Hedegaard fortæller med udgangspunkt i sin nye
bog ”Churchill” om Winston Churchill’s fascinerende personlige og politiske liv, hans
ukendte skyggesider og hans afgørende betydning for verdenshistorien.
Kl. 13.00 Om ”Eva Smith. Jeg håber, jeg har gjort en forskel” v/ Anne Knudsen. En fortælling om at
vokse op som datter af justitsminister Hans Hækkerup og at ville være sin egen. Om at
være en foregangskvinde med klare holdninger, og om at få otte børn og få karriere og
familielivet til at hænge sammen.
Kl. 20.00 Eva Smith kommer og giver sit bud på ”Rigets tilstand”.
Onsdag d. 24. november.
Kl. 10.30 Tisvilde Hegn – skildret af malere og tegnere v/Christian Friis.
Kl. 13.00 Udflugt i Tisvilde Hegn.
Kl. 20.00 Koncert med Erik Grip.
Torsdag d. 25. november.
Kl. 10.00 Jazzmatine V/Mogens Johansen, klarinet og Søren Svagin, klaver.
Kl. 13.30 Martin Andersen Nexø v/Preben Etwill.
Kl. 14.30 Cafebiografen viser: Ditte Menneskebarn
Kl. 20.00 Selma Lagerlöfs liv og forfatterskab ”At åbne blikket for tilværelsens mirakel” med
oplæsning af ”Rødhalsen” fra Selma Lagerlöfs ”Kristuslegender” v/Anne Knudsen
Fredag d. 26. november.
Kl. 10.00 "Murakami og Musikken” v/Mette Holm.
Kl. 13.30 Afrejse.
Kursusledere er forfatter Anne Knudsen og Journalist Steen Walgreen-Voight som netop har
udgivet bogen ”Eva Smith - jeg håber jeg har gjort en forskel” som er blevet anmeldt rigtig godt
med bl.a. fem hjerter i Politiken. Endvidere har de udgivet bogen om digteren Jens Rosendals liv og
forfatterskab. Begge bøgerne kan købes med rabat på kurset.
Velkommen til en spændende efterårsferie.
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