Kunstfyrværkeri
En uge i kunstens navn
25. — 31. juli 2021

Kunstfyrværkeri. Kom og oplev et farverigt kunstfyrværkeri af
dimensioner! En uge i kunstens fantastiske verden. Mødet med
kunstnere og forskellige kunstneriske genrer i form af film,
musik og sang —
 og i oplæsning og foredrag om forfatterliv,
skuespillerliv, livet som musical- og som operasanger. Få
fremragende kunstneriske oplevelser udfoldet via livshistorier,
to koncerter og fællessang! Mød blandt andre Ghita Nørby, Lars
Hannibal, Louise Fribo, Marie Dreisig og forfatteren Jørgen
Stormgaard.

Medvirkende. Morten Dyssel, Jørgen Stormgaard,
Lene Kristiansen, Ghita Nørby, Lars Hannibal,
Helge Torm, Louise Fribo, Christian Berg, Henrik
Engelbrecht, Marie D
 reisig og Laurits Dragsted.
Kursustilrettelægger. Jørgen Stormgaard.
Kursusleder. Lene Kristiansen.

Ret til programændringer forbeholdes!

Dagsrytme
Kl. 8.00 - 9.00
Kl. 9.00 - 9.45
Kl. 10.00 - 12.00
Kl. 12.00 - 13.00
Kl. 14.30 - 16.30
Kl. 18.00 - 19.00
Kl. 19.30 - 21.30

Morgenmad
Morgensamling
Foredrag / Aktivitet
Frokost
Foredrag / Aktivitet
Middag
Aftenarrangement

Præsentation af foredrag
og foredragsholdere

Søndag den 25. juli 2021
Kl. 16.00 - 17.00

Ankomst og indkvartering
Kl. 19.30 - 21.00

Lene Kristiansen & Jørgen Stormgaard: Introduktion til
Liselund og kurset
Mandag den 26. juli 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Morten Dyssel: Hvad skal vi med skønlitteraturen?
Hvad udmærker litteratur i forhold til anden kunst? Hvad skal
skønlitteratur til for andet end at underholde os? Er der en
særlig indsigt i mennesketilværelsen at hente hos forfatterne?
Foredraget forsøger at argumentere for litteraturens
livsnødvendighed i en tid, hvor koncentrationsevnen falder i
takt med et stadig højere tempo i samfundet omkring os.

Morten Dyssel er lærer på
Liselund Højskole.

Kl. 14.30 - 16.30

Jørgen Stormgaard: Digteren Søren Ulrik Thomsen
Siden sin debut i 1981 er Søren Ulrik Thomsen både blevet
en meget anerkendt og en meget folkekær digter. Ud over at
være forfatter til en række digtsamlinger er han også essayist.
I foredraget vil der særligt blive fokuseret på hans livssyn og
hans tanker om storbyliv og kristendommen.

Jørgen Stormgaard er forfatter og foredragsholder.

Kl. 19.30 - 21.30

Lene Kristiansen: ”Så syng da, Danmark, lad hjertet tale”
Vi skal på en opdagelsesrejse i den nye Højskolesangbog, der
udkom i november 2020. Hvilke sange slap gennem nåleøjet,
og hvilke måtte udgå? Vi synger eksempler på de 151 nye
sange, der er kommet med, og på de sange, der har fået lov at
blive. ”Fællessang kan virke stærkt vanedannende!”

Tirsdag den 27. juli 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Jørgen Stormgaard: Malene Schwartz’ liv og karriere
I sine tidlige år blev Malene Schwartz regnet for et
’skravl’. Men med årene udviklede det sarte barn sig til en

Lene Kristiansen er lærer
på Liselund Højskole.

karakterskuespillerinde med mange facetter, og desuden
formåede hun at markere sig som mangeårig direktør
for forskellige teatre. Det er dette karriere- og livsforløb,
foredraget handler om.
Kl. 14.30 - 16.30

Ghita Nørby & Lars Hannibal: Oplæsning og samtale
I sin kunstneriske karriere, der strækker sig over hele seks
årtier, har Ghita Nørby gjort sig gældende som skuespillerinde
på film og teater både i Danmark og i udlandet. Ved dette
særarrangement læser hun, akkompagneret af guitaristen
Lars Hannibal, højt af eventyr af H.C. Andersen, og hun vil
undervejs fortælle om sit personlige liv og professionelle virke.

Ghita Nørby er skuespiller.

Kl. 19.30 - 21.30:

Filmforevisning: Susanne Biers Freud flytter hjemmefra
Onsdag den 28. juli 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Morten Dyssel: Med Holberg og Andersen på Vestsjælland
To af den danske litteraturhistories allerstørste navne, Ludvig
Holberg og H.C. Andersen, har bl.a. det tilfælles, at de begge
har en betydningsfuld tilknytning til Vestsjælland. Vi skal i
foredraget høre fortællingerne om forfatternes forhold til især
byerne Sorø og Slagelse, men også til egnen i det hele taget.

Lars Hannibal er guitarist
og lutspiller.

Kl. 13.30 - 16.30

Udflugt til Sorø med en kulturhistorisk omvisning ved
Helge Torm
Kl. 19.30 - 21.30

Soiré med sang, sjov og samvær i stuen
Torsdag den 29. juli 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Jørgen Stormgaard: Stig Rossen, musicalmanden over
dem alle
Siden han blev uddannet som skuespiller og sanger i England
i 1990, har Stig Rossen haft en – også international – karriere
som musicalstjerne på højt plan. Han har derudover haft flere
roller i film og på teatret og synger i grupperne Four Jacks og
Stig & Vennerne. I dette foredrag fortælles historien om den
danske musicalmand over dem alle.
Kl. 14.30 - 16.30

Filmforevisning: Tom Hoopers Les Misérables

Helge Torm er historiker.

Kl. 19.30 - 21.30

Koncert med Louise Fribo og Christian Berg
Louise Fribo er sangerinde, danserinde og skuespillerinde. Ud
over at synge i musicals er hun uddannet som koloratursopran,
og hun har optrådt i operaer i Danmark og i udlandet. Ved
denne koncert bliver hun akkompagneret af Christian Berg.

Fredag den 30. juli 2021
Kl. 10.00 - 12.00

Louise Fribo er sanger og
danser.

Henrik Engelbrecht: Opera for alle
Operaspecialisten Henrik Engelbrecht har en lang og
spændende karriere bag sig. Dels er han forfatter til flere
bøger om opera, dels har han holdt et væld af kurser. Han
har været musikchef i Tivoli og konsulent på mange vigtige
forestillinger. I foredraget beretter han om højdepunkter fra et
langt liv med folkelig formidling af opera.
Kl. 14.00 - 16.00

Koncert med Marie Dreisig og Laurits Dragsted

Christian Berg er sanger,
kapelmester og pianist.

I sommeren 2020 færdiggjorde sopranen Marie Dreisig
sin kandidatuddannelse i sang fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium. Hun har de senste år medvirket i
operaer og operetter og er desuden kirkesanger i Grøndalslund
Kirke. Ved denne intime koncert bliver hun akkompagneret af
pianisten Laurits Dragsted.
Kl. 19.30 - 21.30

Filmforevisning: Kasper Holtens Juan
Lørdag den 31. juli 2021

Henrik Engelbrecht er forfatter og foredragsholder.

Kl. 9.30

Afrejse

Marie Dreisig er sanger.

Laurits Dragsted er pianist.

Praktisk information
Priser

Framelding

Ophold (værelse, forplejning, undervisning)
betales forud.

Ved framelding senest 3 uger før kursusstart
refunderes kursusbetalingen (minus
tilmeldingsgebyret på 500 kr.).

Indbetaling
Indbetalingskort fremsendes.

Ved senere framelding refunderes
kursusbetalingen ikke.

Indkvartering

Tilmelding

Ny afdeling med bad og toilet på værelset:
Enkeltværelse

Kr. 5.900, -

½ dobbeltværelse

Kr. 5.300, -

Gammel afdeling med vaskekumme på
værelset og bad og toilet på gangen:
Enkeltværelse

Kr. 5.300, -

½ dobbeltværelse

Kr. 4.700, -

Hjemmeboende: Inklusive alle foredrag,
udflugter og måltider Kr. 4.240, -

Når du er tilmeldt, modtager du en
bekræftelse fra Liselund med reservations-nr.,
indbetalingskort og betalingsfrister.
Vi anbefaler, at du læser vores
Persondatapolitik.
NB: Ønske om særlige kosthensyn bedes
meddelt ved tilmelding og senest 3 uger før
kursusstart.

Afbestillingsforsikring

Tilmeldingsgebyr

Liselund har indgået samarbejdsaftale med
Europæiske Rejseforsikring.

Kr. 500,- pr. deltager, betales når Liselund har
bekræftet tilmeldingen.

Find linket til Europæiske Rejseforsikring på
vores hjemmeside.

Tilmeldingsgebyret fratrækkes senere i
kursusbetalingen.
Refunderes ikke ved framelding.

Slotsalléen 44, 4200 Slagelse
Telefon: 5852 3120
Læs mere på www.liselund.dk

