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AkvArel og højskole   
Program 

Søndag
Kl. 16.15 - 17.00  Ankomst til Nørgaards Højskole og indkvartering 
Kl. 17.00  Velkomst med fortælling om højskolens kunst og historie.  Fortællingen fortsætter 
  under rundvisningen som vi kommer omkring skolens kunstværker m.m.
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00  Højskoleaften - Introduktion til akvarel: Vand, papir, pensler og farver
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Mandag
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling i foredragssalen ved forstander Vibeke Hundborg
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 Undervisning i kunstværkstedet: Introduktion til akvarel teknikker – lag på lag og vådt-i-vådt
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 -16.15 Undervisning i kunstværkstedet: Introduktion til akvarel – Dybde i akvarelmaleriet.  
  Der er indlagt pause til eftermiddagskaffe i pejsestuen  
Kl. 16.30 - 18.00 Åbent værksted - mulighed for at arbejde videre på egen hånd med dagens øvelser
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen
Kl. 19.30 - 21.00 Foredrag ” Italien – historie, kultur og hverdagsliv” ved Bernhard Hagen 
  Let anretning med pølse og ost i spisesalen efter foredraget

Tirsdag
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling ved højskolelærer Andreas Andersen i foredragssalen
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00 Undervisning i kunstværkstedet: Teori og øvelser – Himmelen, anden vegetation og træer
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 - 16.00 Undervisning i kunstværkstedet: øvelser med  himmelen og træer
  Der er indlagt pause til eftermiddagskaffe i pejsestuen  
Kl. 16.30 - 18.00 Åbent værksted - mulighed for at arbejde videre på egen hånd med dagens øvelser
Kl. 18.15   Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.30 Foredrag: ”Musik bag tremmer” ved Kirsten Mehlsen
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Onsdag
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen 
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand i pejsestuen
10.30 - 12.00 Foredrag ”Kældermennesker” ved højskolelærer Jesper Trier Gissel i foredragssalen



progrAm

Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.15 - 17.00 Halvdagsudflugt  til Energimuseet og center for grøn omstilling.  Læs mere på side 5
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.15 Undervisning i kunstværkstedet:  Hvordan maler man Hav  og Vand. 
  Vi afslutter aftenen  med billedgennemgang
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Torsdag 
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro svømmehal
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling ved skolens kunstlærer Iben Tiufkjær
Kl. 10.00  Formiddagspause
Kl. 10.30 - 12.00 Undervisning i kunstværkstedet:  Teori og øvelser i at male mennesker – Billedgennemgang
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 - 16.15 Foredrag med kunstner Ulrik Myrtue, læs mere på side 4-5
  Der er indlagt pause til eftermiddagskaffe i pejsestuen  
Kl. 16.30 - 18.00 Åbent værksted - mulighed for at arbejde videre på egen hånd med dagens øvelser
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00 Foredrag/Musikalsk højskoleaften i foredragssalen
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Fredag 
Kl. 06.00 - 08.00 Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal
Kl. 07.30 - 09.00  Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00 Morgensamling ved kunstner Alek Krylow ”Mødet med Toraja folket”
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause
Kl. 10.30 - 12.00  Kunstnerisk arbejde og undervisning i kunstværkstedet
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.30  Kunstnerisk arbejde og undervisning i kunstværkstedet
Kl. 16.00  Udstilling af ugens arbejde, samt fernisering. 
Kl. 18.30   Afslutningsmiddag i pejsestuen
  Højskoleaften med festlige indslag og hygge i foredragssalen

Lørdag
Kl. 08.00 - 09.00 Morgenmad i spisesalen.
Kl. 09.15  Afgang fra Nørgaards Højskole til Bjerringbro Station, således man kan nå 
  togforbindelse kl. 9.40

Velkommen
Alek Krylow, kunstner og underviser
Nørgaards Højskole               NB. Ret til ændringer i programmet forbeholdes
 



velkommen til AkvArel og højskole

Akvarel  og højskole er et kunstkursus på Nørgaards 
Højskole. Ugen byder på spændende og udfor-
drende undervisning i akvarel ved den erfarne 
akvarelkunstner og underviser Alek Krylow .

Kursets hensigt er at skabe glæde, udfordre, gå på 
opdagelse og finde frem til nogle nye og spæn-
dende udtryk. Det bliver lærerigt, inspirerende og 
sjovt, og alle kan være med, uanset om man malet i 
mange år eller først lige er begyndt.  

På akvarelkursuset i uge 23 vil vi male udendørs, 
såfremt vejret tillader det. 
Vi benytter den omkring liggende natur. Vi maler 
i skoven, langs Gudenåen og i byen. Vi lærer at 
håndtere naturen og mennesket i akvarelmaleriet. 

Kort om akvarel
Akvarelmaleri er malet med farver opløst i vand. 
Det kan males på papir, pergament, papyrus, skind 
og andre forgængelige materialer.
Akvarelmaleriets fødsel i Europa tilskrives den tyske 
renæssance maler Albrecht Dürer, som malede dyr 
og planter i akvarel. Andre kendte akvarelmalere:

• Peter Paul Rubens ( Flamsk maler, 1577-1640)
• Anton van Dyck ( Flamsk maler, 1599-1641)
• Jean-Honoré Fragonard ( Fransk maler, 1732-

1806)

I slutningen af det 18. århundrede opstod en skole i 
England, hvis førende malere som Turner, Constable 
og Girtin brugte akvarelteknikken i det romantiske 

landskabsmaleri. Siden har akvarel været en af de 
mest populære maleteknikker. Det skyldes for-
mentlig, at akvarelmaling er nemt at begynde på: 
der behøves kun nogle farver på tube eller i blokke, 
papir, vand og en pensel. Akvarelmaling egner sig 
til alt fra meget detaljerede naturalistiske malerier 
til impressionistiske og abstrakte malerier.

Akvarelmaling
Akvarelfarve fremstilles som alle malinger ved at 
blande pigment (naturligt eller syntetisk) med et 
bindemiddel. En kvalitetsakvarelmaling er kende-
tegnet ved en god lysægthed, der bevarer farverne. 
Da vandet hurtigt fordamper fra malingen, er 
tørretiden for en akvarel langt kortere end andre 
malingstyper. 

Akvarel teknik
Akvarelmalere benytter sig af et væld af forskel-
lige teknikker for at opnå det ønskede resultat. De 
grundlæggende teknikker er at male ”lag på lag” 
fra lyse områder, der får lov at tørre, og dække dem 
med de mørkere farver og nuancer. En anden teknik 
er at male ”vådt i vådt”, hvor den våde farve lægges 
oven på et lag, der endnu ikke er tørt; derved 
blandes lagene sammen. 



Underviser og kursusleder
Alek Krylow er polskfødt, opvokset i England og bo-
sat i Danmark siden 1980. Han har tegnet det meste 
af sit liv, og begyndte at male, da han var 10 år. 

Han er uddannet biolog og begyndte at illustrere 
biologibøger snart efter sin ankomst til Danmark. 
Undervisning i akvarelmaleri kom naturligt til 
ham og han underviste først i Århus og senere 
over det meste af Danmark.

Alek har udgivet 2 akvarelbøger på dansk, 2 på 
engelsk og 21 akvarelinstruktionsvideoer på dansk.

Foredrag ved kunstner Ulrik Myrtue
Ulrik Myrtue er sammen med Iben Tiufkjær lærer 
på højskolens kunstlinje. Når Ulrik ikke underviser 
på skolen, huserer han i Aarhus. Denne by skaber 
den perfekte ramme om Ulriks egen kunst, som 
han selv kalder Interventions Art. Interventions Art 
går i alt sin enkelthed ud på at agere med byrum-
met og med de mennesker, der færdes i byen.
Ulrik er det, man kalder selvlært kunstner. Ved at 
gå sine egne veje, har han selv kunnet bestemme, 

hvilken slags kunstner han vil være, og han vil ikke 
placeres i en bestemt boks som kunstner.
Gennem kunsten forsøger han at overskride sine 
egen grænser bl.a. gennem performance som at 
sidde med et tiggerskilt i gågaden. Når han har 
flere malerier, som han ikke kan bruge eller ikke vil 
sælge, sætter han dem på gaden, så folk kan tage 
dem, da det betyder meget for ham, at hans kunst 
bliver set, og at det ikke bliver gemt væk.

Energimuseet og center for grøn omstilling
Onsdag eftermiddag er der udflugt til Energimuse-
et, som ligger naturskønt for enden af Tange sø og i 
forlængelse af Danmarks største vandkraftværk. 

Besøget indledes i museets store samlingssal 
med et historisk tilbageblik om tilblivelsen af 
Gudenåcentralen og opdæmningen af Gudenåen. 
Herefter er der fortælling om Energimuseets vi-
sion om at blive center for grøn omstilling - Hvad 
vi gør og hvad vi drømmer om! 

Undervejs serveres en ”energi-hapser” bestående 
af noget let at spise og drikke.  Energihapserne vil 
afspejle fortællingen om den grønne omstilling og 
hvad kan du selv gøre for nedbringe co2 i atmosfæ-
ren i forbindelse med dit daglige måltid.  
Besøget fortsætter med guided rundvising i nogle af 
museets mange udstillingsbygninger, særudstilling 
om klima i 2019 eller en gåtur  langs indslusningska-
nalen og dæmningen. 



Kort om Nørgaards HøjsKole
Højskoleundervisning
Hver dag begynder med morgensamling og morgensang. 
Øvrige højskolefag kan være foredrag, debat, studiekreds, 
workshop, motion, udflugt, musik og højskolesang.
Som deltager på et højskolekursus forventes det, at man 
deltager i de programfastsatte aktiviteter.

Skolens faciliteter
Nørgaards Højskole råder over mange fine faciliteter, 
som du/I frit kan benytte under jeres ophold. Altså, hvis I 
kan finde tid til det....

Blandt de mange faciliteter kan nævnes:

• fitnesslokale og sauna
• fri adgang til svømmehal med 25 mtr. bassin og varmt-

vandsbassin (ca. 340 C) i off. åbningstid (lukket uge 31)
• hyggelige opholdsstuer med kabel-tv
• bibliotek og læsestue med diverse dagblade
• trådløst internet på hele skolen
• multitårn til  klatring, rappelling, gynge m.m. 
• pejsestue med åben pejs
• multisal til bevægelse, dans, musik og konference
• digital biograf  med 24 sæder
• kreative værksteder: maleri, keramik og metal
• foredragssal, lydstudie og filmværksted
• 3-D golfsimulator med 40 internationale golfbaner 
• aktivitetsstuer m. pool, dart, spil og bordfodbold, 
• et hav af friluftsmuligheder, løb, kano & kajak, 

vandreture,  MTB, bålpladser, lystfiskeri m.m.
• fri  kaffe og te døgnet rundt i to opholdsstuer
• reception - åbent dagligt mellem 12.00 - 14.00 

Skolens økologiske køkken

Nørgaards Højskoles køkken har Det Økologiske 
Spisemærke . At spise på Nørgaards skal nydes og 
huskes i lang tid fremover. Måltiderne skal være med 
til at give jer fornyet energi, således at I kan følge med 
i højskoleaktiviteterne hele dagen på fuldt blus.

Vores kostpolitik er at lave tingene fra bunden med 
gode råvarer og årstidens udbud. Vi laver både tradi-
tionel og moderne sund dansk kost, men holder også 
meget af at anvende råvarerne på nye måder, gerne 
inspireret af spændende retter fra hele verden. 
De tre hovedmåltider serveres som buffet, så man 
kan selv sammensætte sit måltid. I løbet af ugen har 
vi både en aften med fisk og vegetar.  Desuden er der 
mulighed for vælge vegetarret til aftenbuffet.  

Spisetider i spisesalen*

Morgen  kl. 07.15 - 08.45
Frokost  kl. 12.00 - 13.00
Aften  kl. 18.30 - 19.30

* spisetider og menu varierer afhængigt af årstid og kursus
  lørdag morgen serveres morgenmad først fra kl. 8.00

Formiddag, eftermiddag og aften serveres kaffe, te og 
vand med brød/frugt i spisesalen/pejsestuen/opholds-
tue, såfremt man befinder sig på højskolen. 
Køkkenpersonalet værdsætter kontakten til husets gæ-
ster. Står I og mangler noget, har spørgsmål, forslag, 
ros eller ris skal I bare tag fat i os. 
Vi ønsker hele tiden at forbedre os og give det bedste 
til husets gæster, kursister og elever. 



Tilmelding

Tilmelding til kurserne på Nørgaards Højskole kan ske 
online via vores hjemmeside: www.nrgaard.dk eller 
ved at kontakte os telefonisk på 86 68 23 00. 

Da vi tit har ventelister til vores kurser, og da mange til 
tider finder lidt sent ud af, at de gerne vil på højskole, 
har vi følgende betingelser ved tilmelding og tilbage-
betaling ved framelding:

• Ved tilmelding betales et depositum på 
1200 kr. eller det fulde kursusbeløb.

• Ved framelding op til 4 uger før kursus-
start tilbagebetales kursusgebyr minus 
depositum.

• Ved framelding senere end 4 uger før 
kursusstart betales intet tilbage.

Depositum skal være indbetalt inden 10 dage efter 
tilmelding, ellers er man ikke garanteret plads. Husk at 
oplyse skolen i god tid, hvis I ikke ønsker eller er i stand 
til at komme til det reserverede kursus.

Ekspeditionsgebyr

Ved tilmelding skal der vælges om du/I ønsker at mod-
tage kursusmateriale, faktura, program og deltagerliste 
elektronisk eller med posten. Ønsker man at modtage 
materialet elektronisk, skal man huske at meddele det 
og oplyse sin e-mail adresse ved tilmelding.Såfremt 
man ønsker at modtage førnævnte materiale fysisk med 
posten tillægges et ekspeditionsgebyr på 60 kr.

Afbestillingsforsikring

Der er mulighed for at benytte Nørgaards Højskoles 
afbestillingsforsikring.  Afbestillingsforsikringen er 
personlig og koster 275 kr. per person.  Afbestillingsfor-
sikringen sikrer, at man ved framelding op til dagen før 
kursets startdato får refunderet kursusgebyret inklusive 
depositum mod dokumentation i form af gyldig læ-

geerklæring.  Afbestillingsforsikring kan kun bestilles 
ved tilmelding senest 6 uger før kursusstart og skal 
indbetales indenfor 10 dage efter tilmelding.

Indkvartering

Indkvarteringen på Nørgaards Højskole er helt i top, 
og der er 210 sengepladser at vælge imellem, fordelt 
på fire værelsestyper.  I kursusgebyret er inkluderet 
sengelinned og 2 håndklæder per deltager.

Værelsestillæg

Type Beskrivelse Pris

1
Indkvartering på dobbeltværelse, 
hvor der deles 1 bad og 1 toilet 
med et andet værelse 0

2 Enkeltværelse, hvor der deles 1 bad 
og 1 toilet med et andet værelse 400

3 Dobbeltværelse m.eget bad/toilet 
(gebyr deles af 2 pers.) 400

4 Enkeltværelse m.eget bad/toilet
600

Alle værelser indeholder seng, skrivebord, stol, bogreol, 
og garderobeskab.

VELKOMMEN

Nørgaards Højskole

PraKtisK iNformatioN



Alle kursuspriser er inkl. moms, kost, logi, udflugter, internet, undervisningsmateriale, entre og undervisning.  Pungen kan med 
andre ord blive i lommen under hele opholdet – hvis altså ikke der skal købes postkort eller drikkes et glas vin til maden. 
Der tages forbehold for trykfejl og udefrakommende prisstigninger og tillæg, som Nørgaards Højskole ikke har indflydelse på.

Uge Titel Dato Pris

6 Akavarel og højskole 03.02 - 09.02 4495

23 Akavarel og højskole 02.06 - 08.06 4495

44 Akavarel og højskole 27.10 - 02.11 4495

12 Maleri og højskole 17.03 - 23.03 4495

14 Wellness og højskole 01.04 - 06.04 4275

26 Vandring efter den gode 
fortælling og naturoplevelse 23.06 - 29.06 4495

38 Islandske heste, natur og kultur 15.09 - 21.09 4695

45 Patchwork og højskole 03.11 - 09.11 4495

Spørgsmål og tilmelding kan ske ved at 
rette henvendelse til skolens sekretariat
på telefonnummer 86682300 eller online 
på vores hjemmeside: nrgaard.dk 
eller din tilmelding kan sendes til vores 
adresse: 

Nørgaards Højskole 
Vestre Ringvej 9
8850 Bjerringbro


