Daghøjskole 2018
Tag på højskole om dagen i oktober eller november
og sov i din egen seng om natten!
Bor du i nærheden af Højskolen Marielyst og har lyst til at deltage på kurser og
aktiviteter på højskolen – så er tilbuddet om at komme på Daghøjskole måske noget for
dig?

Det får du som dagkursist: Morgenmad, morgensamling, formiddagsforfriskning, temaundervisning, frokost, eftermiddagsundervisning eller –foredrag, værkstedsaktiviteter,
eftermiddagskaffe, vandretur og udflugter.

Selvom der står venteliste eller udsolgt på vores kurser, har vi altid plads til dig som dagskursist.
Venteliste og udsolgt er et udtryk for, at alle vores værelser er booket.
Du finder detaljeret indhold om kurserne på vores hjemmeside www.hsmarielyst.dk

Et 2 ugeskursus på højskolen som dagkursist koster 2.350,- kr.

Hold 24 d. 7/10 – 19/10:
Om formiddagen kl. 10.00 – 12.00 følger du et af de tre valgfag:
Rock and Roll Forever!
Rock’n’roll har sin oprindelse i andre amerikanske musikstilarter: Jazz, blues, country,
gospel osv. Vi skal høre om rockens oprindelse og møde nogle af rockens vigtigste
kunstnere fra perioden ca. 1955 – ca. 1970. Og så skal vi forsøge at sidde stille på stolene,
mens vi hører ægte uforfalsket rock and roll! Lærer: Peter Søvad.
Fugle på træk
Bøtø Nor og Gedser Odde er fantastiske fuglelokaliteter, der om efteråret udviser
imponerende mængder af trækkende og rastende fugle! Vi lærer om trækfuglene på
højskolen og tager på ekskursioner til de gode fuglelokaliteter på Sydfalster. Vi besøger
også Gedser Fuglestation, hvor vi følger fugleringmærkningen på tæt hold. Fugletrækket
strækker sig helt ind i november måned og derfor er der gode fugleoplevelser på begge
kurser. Lærer: Simon Vikstrøm.
Digital foto og billedbehandling
Med digitale kameraer tager vi fotos som aldrig før – og oftest med knappen stillet på
automatik. Men dine fotos kan blive både skarpere og klarere med blot en smule indsigt
i, hvordan du bruger dit digitale kameras mange funktioner. På kurset lærer du om
billedkomposition og kameraindstillinger i felten, og hvordan du efter endt fotografering
kan beskære og farvekorrigere dine fotos. Endelig kommer vi også rundt om, hvordan
du bedst lagrer dem. Lærer: Jan Borre.
Om eftermiddagen kan du frit vælge mellem foredrag, spændende sportsfilm med
introduktion, debatter og aktiviteter på højskolens store kreative værksted.
På højskolens hjemmeside kan du se det helt detaljerede program dag til dag og time til
time for hold 24.

Hold 26 d. 28/10 – 9/11:
Om formiddagen kl. 10.00 – 12.00 følger du et af de tre valgfag:
Fugle på træk
Bøtø Nor og Gedser Odde er fantastiske fuglelokaliteter, der om efteråret udviser
imponerende mængder af trækkende og rastende fugle! Vi lærer om trækfuglene på
højskolen og tager på ekskursioner til de gode fuglelokaliteter på Sydfalster. Vi besøger
også Gedser Fuglestation, hvor vi følger fugleringmærkningen på tæt hold. Fugletrækket
strækker sig helt ind i november måned og derfor er der gode fugleoplevelser på begge
kurser. Lærer: Simon Vikstrøm.
Store nordiske læseoplevelser
Der er masser af gode grunde til at læse nordisk litteratur. De nordiske landes historie er
filtret så tæt sammen, og hverdagslivet ligner hinanden så meget, så for en indfødt
nordbo kommer litteraturen hurtigt derhen, hvor tingene bliver interessante. På kurset
starter vi med den oldnordiske litteratur – og ender i den helt moderne. Du vil møde
værker af forfattere som Astrid Lindgren, William Heinesen, Kerstin Ekman, Jonas
Jonasson, Niviaq Korneliussen og Sofi Oksanen. Lærer er Kåre Lind som suppleres af
universitetslektor Kirsten Thisted om litteratur på Grønland og dramaturg Lisbeth
Weitemeyer om Henrik Ibsen. Herunder ses litteraturlisten, hvis du vil forberede dig,
men det er intet krav for at deltage.
Litteraturliste:
Villy Sørensen: Ragnarok
William Heinesen: Tårnet ved verdens ende
Jonas Jonasson: Den hundredeårige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt
Henrik Ibsen: Et Dukkehjem
Kirstin Ekman: Hændelser ved vand
Astrid Lindgren: Brødrene Løvehjerte
Jon Kalman Stefansson: Sommerlys og så kommer natten
Niviaq Korneliussen: Homo Sapienne
Oksanen: Baby Jane
Slægtsforskning
Jo ældre man bliver, jo tydeligere bliver det for de fleste, hvad de er rundet af. På kurset
får du redskaberne til at blive detektiv i dit eget liv – hvad enten du ønsker at finde så
mange oplysninger om dine forfædre som muligt, eller om du leder efter nulevende

slægtninge ud fra en fælles forfader. Om formiddagen underviser Torben Albret
Kristensen i, hvordan du kan søge oplysninger i diverse kilder, hvordan du kommer fra en
oplysning videre til den næste, og hvordan du organiserer de fundne informationer. Og
om eftermiddagen giver Erik Skafte dig individuel hjælp. Torben Albret Kristensen er
cand. mag i historie og erfaren slægtsforsker, mens Erik Skafte i mange år har assisteret
skolens kursister med deres private slægtsforskning. Kurset har plads til max. 12
kursister.
Om eftermiddagen kan du frit vælge mellem foredrag, gåture, debatter og aktiviteter på
højskolens store kreative værksted.
På højskolens hjemmeside kan du se det helt detaljerede program dag til dag og time til
time for hold 26.

Lækker mad, masser af musik, god stemning og samvær med andre voksne!
Vores køkken laver langt det meste fra bunden. Vi serverer en overdådig morgenbuffet
med friskbagte boller og til frokost får du oftest 2 retter. Der er altid hjemmebag til
eftermiddagskaffen.
Vi synger meget fra Højskolesangbogen og så er alle vores faste lærere musikere, så
glæd dig til foredragskoncerter og musikalsk underholdning.
På højskolen kommer voksne og seniorer fra hele Danmark på kursus. Mange kommer
flere gange om året. Du vil møde medkursister i alderen 65 til 98 år – alle med appetit og
nysgerrighed på livet og andre mennesker.
Det koster 2.350,- kr. at deltage som dagskursist på et 2 uges kursus. Du kan betale på
forhånd eller den første mandag på kurset på højskolens kontor.
Tilmeld dig på mail kontor@hsmarielyst.dk eller ring til højskolens kontor på 54 13 63 61
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