KOLORITHØJSKOLEN
I SAMARBEJDE MED
ÆLDRE SAGEN OG DOF HERNING AFTENSKOLE
2019-2020

KOLORITTEN
MARKEDSPLADSEN
7400 Herning

Velkommen
til sæson 2019-2020
Mandage 13.30 – 15.30 i månederne:
September, oktober, november, december,
januar, februar og marts.
Dørene åbnes kl. 13.15

Prisen for foredraget inkl. kaffe med kage:
Pensionister 65 kr.
Andre
75 kr.
Brugerkort til Koloritten er ikke nødvendigt.

Alle er velkomne
Højskoleudvalget består af:
Britta Dyhre Sørensen

2023 4696

Regina Wedman

4076 9890

Jette Pagh

2334 3412

Ingrid Mikkelsen

2547 7908

1. foredrag mandag den 30. september 2019
”Kim Larsen – sanger, digter og spillemand”
v/Flemming Både, Aarhus

Folkekær og folkelig som få og med en enorm produktion på mere end 500
indspillede sange.
Da han døde i 2018 gik landet nærmest i sorg og beviste hvor folkekær Kim var.
Med hans store gab og lineære sprog sang han sig ind i alle danskere – fra
statsministre til børnehavebørn. Hans tekster spænder vidt med blik for skæve
eksistenser, kvinder og livets mange aspekter.
Min fortælling handler også om en meget privat Kim Larsen, en stædig rad og
lunefuld samarbejdspartner, men først og fremmest om en flittig spillemand,
der elskede sit publikum og at stå på scenen – og han stod der lige til det sidste.

2. foredrag mandag den 14. oktober 2019
”Fra horeunge til hoffets første dame – et portræt af Grevinde Danner”
v/Anne Grethe Beck, Aarhus

Louise Christine Danner (1815-74) hed oprindelig Louise Rasmussen og var
datter af en ugift tjenestepige.
Hun var danserinde ved det Kgl. Teater, levede i et trekantsforhold med
avismagnaten Carl Berling og kronprinsen, den senere Frederik den 7.
I 1850 blev hun viet til kongens venstre hånd, men aldrig accepteret i de
toneangivende kredse i og omkring hoffet.

3. foredrag mandag den 28. oktober 2019
”Et lille stykke Danmark”
v/Marianne Hesselholt, Randers

Syd for Skagen findes et af landets mindste sogne: Skagen Landsogn. I gamle
dage bestod det af nogle få familier fordelt på en samling gårde og nogle huse.
I flere århundreder var disse familier afskåret fra omverdenen af store
sandmiler, for veje var der ingen af, og al samfærdsel måtte foregå langs havet.
I foredraget vil jeg tage udgangspunkt i bogen ”Hændelser ved Hulsig”.

4. foredrag mandag den 11. november 2019
”Med Grækenland i hjertet”
v/Niels-Henrik Jensen, Kolding

Grækenland har en stor plads i mit hjerte, og igen og igen må jeg af sted for at
møde grækerne og mærke historiens vingesus; indsnuse duften af timian,
smage på ouzoen og nyde synet af det solglitrende hav.
I dette foredrag kommer vi rundt i Grækenland bl.a. Athen, halvøen Peloponnes
med Grækenlands første hovedstad Nafplion. På øhop til Kos, Lesbos, øgruppen
Kykladerne og mange andre steder.

5. foredrag mandag den 25. november 2019
”Det er jul! – Der er noget i luften”
v/Helge Teglgård, Odder

Vi vil stemme sindet og forberede os på årets mest højtidelige højtid. For julen
er hjerternes fest, men også en tid præget af stærke følelser og forventninger.
I hører tekster af Aakjær, Møllehave og Halfdan Rasmussen, synger de
allerbedste adventssange, så vi med Grundtvig kan sige ”lad julesorgen slukkes”.

6. foredrag mandag den 6. januar 2020
”Emma Gad – Takt og Tone i 100 år”
v/Torben Brink, Aarhus

Emma Gad har i 100 år været svaret på ethvert spørgsmål, der har med korrekt
opførsel at gøre.
Med bogen ”Takt og Tone” (december 1918) beskrev hun måske nok først og
fremmest en verden, der allerede dengang var ved at være af i går. Men
samtidig udstak hun nogle praktiske retningslinjer, der til dels stadigvæk gør sig
gældende. Venligt og med stor humor.
Det vil blive fortalt levende og med stor kærlighed om den gamle dame, som i
virkeligheden var admiralinde og Danmarks første kvindelige journalist. Alt dette
vil blive krydret med både illustrationer og citater fra hendes kendte og mindre
kendte værker.

7. foredrag mandag den 20. januar 2020
”Charmekursus for mænd og kommunikationskursus i mild og blid
stemmeføring for kvinder”
v/Gunhild Weisbjerg, Aarhus

Et festligt foredrag, hvor jeg sætter spotlight på forholdet mellem de to køn.
Et lærerigt foredrag, som vækker smil og genkendelse uanset alder og
parforholds situation.
Hør om mænd og kvinders forskellige tilgang til verden og deres forskellige brug
af sproget. Foredraget er unikt, trods den skøre titel.

8. foredrag mandag den 3. februar 2020
”Maleren Emil Nolde og Marsklandet”
v/Lene Kirkegaard, Esbjerg

Med udgangspunkt i Emil Noldes malerier og akvareller skildres hans univers.
Nolde er født i det sælsomme flade marskland med brusende storme og uhyre
himmelhvælv.
Noldes kunstneriske udtryk er mange. Kendt for sine blomsterbilleder, men også
for sine stærkt religiøse billeder. Emil Nolde er en af de fremmeste
ekspressionister. Under naziregimet i Tyskland fik han maleforbud og hans kunst
stemples som ”Entartete kunst”.

9. foredrag mandag den 17. februar 2020
”Anstændig dovenskab”
v/Laurids Korsgaard, Knebel

Vi lever i en præstationskultur hvor vi bilder os ind, at vi er det, vi udretter.
Derfor konkurrerer vi på alle mulige måder med hinanden om at blive mere af
det hele. Men mange knækker halsen på det og flere ender med at se tilbage på
et misbrugt og indholdstomt liv.
Vi skal øve os i anstændig dovenskab, d.v.s. lære at sige nej til tomme og
meningsløse krav i familie-, arbejds- og fritidsliv. Derved får vi ro og overskud til
det, der giver indhold i hverdagen og gør vore fællesskaber rigere.

10. foredrag mandag den 2. marts 2020
”Mus og mænd”
v/Karsten Hansen, Støvring

John Steinbeck`s perle af en roman om de to løsarbejdere som havner i en
umulig situation. Det ender dybt ulykkeligt – eller gør det.
Steinbeck skrev en kort roman som måske er det største, han nogensinde skrev.
Jeg har fortalt Mus og mænd et utal af gange – og jeg bliver aldrig træt af at
være sammen med Lennie og George.
Den historie er hvert sekund værd.
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