Daghøjskole 2019
Bor du i nærheden af Højskolen Marielyst?
Så er tilbuddet om Daghøjskole måske noget for dig.

På udvalgte kurser kan du deltage på Daghøjskole. Det betyder at du
deltager i alle aktiviteter og måltider på højskolen fra kl. 8.00 til 17.15.
Det får du:
Morgenbuffet, morgensamling, undervisning, frokost (ofte 2 retter),
eftermiddagsarrangementer, værkstedsaktiviteter, eftermiddagskaffe.

I 2019 koster 1 uge på Daghøjskole 1.500,- og 2 uger 3.000,Her i folderen kan du læse mere og se på hvilke hold vi tilbyder pladser
på Daghøjskole.
På hjemmesiden og i vores katalog kan du finde alle vores kurser. Her
står meget mere om, hvad fag og kurserne indeholder.

Hold 1 d. 27/1 – 2/2

Højskole Classic
1 uge med blandede foredrag og åben værksted
Hold 2 d. 3/2 – 16/2
2 uger med 4 valgfag
Skrivekursus*, malekursus, dansk politik og
Internettet*
Hold 3 d. 17/2 – 2/3
2 uger med 4 valgfag
Film, genbrugsguld*, evolution, og guitar*
Hold 4 d. 3/3 – 9/3
Højskole Classic
1 uge med blandede foredrag og åben værksted
Hold 5 d. 10/3 – 23/3
2 uger med 5 valgfag
Romantik, kor, videnskabsfolk, pileflet* og
sølvsmykker*
Hold 6 d. 24/3 – 30/3
1 uge med 4 valgfag
Musicals, kor, hjernetræning og håndværk & design*
Hold 7 d. 31/3 – 13/4
2 uger med 4 valgfag
Fugle, Europas historie, visesang og maleteknik
Hold 8 d. 28/4 – 4/5
Højskole Classic + fluefiskeri
1 uge med blandede foredrag og åben værksted samt
valgfaget Fluefiskeri*
Hold 9 d. 5/5 – 18/5
2 uger med 4 valgfag
Bridge, fugle, Ipad* og håndværk & design*
Hold 10 d. 19/5 – 1/6
2 uger med 4 valgfag
Haven, højskolesang, dansk sprog, patchwork*
Hold 11-1 d. 2/6 – 8/6
1 uge med 4 valgfag
Cykel, vandre, golf og linedans. NB: Tillæg på golf
Hold 11-2 d. 9/6 – 15/6 1 uge med 4 valgfag
Cykel, vandre, golf og linedans. NB: Tillæg på golf
Hold 11-3 d. 2/6 – 15/6 2 uger med 4 valgfag
Cykel, vandre, golf og linedans. NB: Tillæg på golf
Hold 17 d. 4/8 – 17/8
2 uger med 4 valgfag
Seniordans, naturvandring, foto* og skulptur*
Hold 19 d. 25/8 – 7/9
2 uger med 4 valgfag
Ipad*, naturperler, jazz og slægtsforskning*
Hold 22 d. 22/9 – 5/10 2 uger med 5 valgfag
Fugletræk, Ipad*, håndværk & design*, rock’n’roll og
danske digtere
Hold 23 d. 6/9 – 19/9
2 uger med 4 valgfag
Naturmaleri, musiksmag, dansk politik og internettet
Hold 25 d. 27/10 – 9/10 2 uger med 4 valgfag
Danskhed, barok til wiener klassik, glaskunst og
sølvsmykker*
Hold 26 d. 10/11 – 23/11 2 uger med 4 valgfag
Murens fald, skrivekursus*, klassisk musik og pileflet*

I skemaet kan du se hvilke kurser vi tilbyder Daghøjskole i 2019. Fag
markeret med * betyder, at der er et begrænset antal pladser.
Dagskursisterne kommer fra hele Lolland, Falster og det sydligste
Sjælland.
Nogle kommer med en veninde eller ven/ægtefælle, mange kommer
alene.

Du deltager i de mange aktiviteter der er på højskolen både inde og ude.
Vi kommer vidt rundt på Sydhavsøerne på mange fag og bruger
nærområdet flittigt.
Entré til museer er altid inkluderet i prisen, så det eneste du skal betale
ud over kursusprisen er drikkevarer, hvis du vil have vin, øl eller
sodavand til maden på højskolen eller de restauranter vi besøger.
Materialer på værkstedet er heller ikke inkluderet i kursusprisen.

Du kan altid vælge at tilkøbe aftensmad og aftenarrangementer eller
f.eks. festmiddagen med 3 retters lækker middag, underholdning og
hyggeligt samvær.

Tilmelding
Du kan bestille og betale Daghøjskole-kurser på vores hjemmeside. Husk
at oplyse, hvilket fag du vælger i bemærkningsfeltet.
Du kan også ringe til højskolens kontor på 54 13 63 61 og tilmelde dig.
Princippet for tilmelding er først-til-mølle, så er der et fag du godt kunne
tænke dig, så skal du ikke vente alt for længe med at tilmelde dig.
Efter vi har modtaget din bestilling vil du kort efter få besked om der er
plads på faget. Først hér trækker vi betalingen fra din konto.
Har du klaret det hele selv på hjemmesiden hører du så først fra os ca. 5.
uger før kursusstart, hvor du modtager det helt konkrete program for
holdet. Her står hvad der sker dagen igennem fra kl. 7.00 – 21.30.

Glæd dig til samvær, fordybelse, musik og dejlig mad!
Højskolens faste lærerstab er alle musikere,
så vi byder også på masser af musik, sang
og musikalske foredrag. Og så er der alt
den dejlige mad fra vores dygtige kolleger i
køkkenet!
Vi glæder os til at byde dig indenfor.
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