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Se på Kunst - program
Program

Søndag 
Kl. 16.00 - 17.00  Ankomst til Nørgaards Højskole og indkvartering 
Kl. 16.40    Afhentning af kursister på Bjerringbro Station 
Kl. 17.00 - 18.30 Velkommen til Nørgaards Højskole i foredragssalen. Fortælling om højskolen, stedets
   historie og Bjerringbro. Vi begynder i skolens foredragssal, men fortsætter rundt på
   skolen, hvor der også vil være fortælling om skolens kunst m.m. 
Kl. 18.30    Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 20.30 Højskoleaften med sang og icebreaker i foredragssalen ved kursuslederne
kl. 20.30-21.00 Introduktion til ugens program i foredragssalen
  Herefter aftenkaffe og hygge i pejsestuen 

Mandag
Kl. 06.00 - 08.00   Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal 
Kl. 07.15 - 08.45   Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00   Morgensamling i lille foredragssal 
Kl. 10.00 - 10.30  Formiddagspause, kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30-12.00 Kunstanalyse #1 og foredrag: Edvard Munch - myte og maler v. forstander Karen Friis
Kl. 12.00    Frokost i spisesalen 
Kl. 13.30 - 15.00  Foredrag / workshop: “Portrætter” ved Iben Tiufkjær
Kl. 15.00-15.30 Eftermiddagskaffe i pejsestuen  
Kl. 15.30 - 16.30  Ekspeditionstur til Gudenåen: På jagt efter horisonter og kompositionslinjer i naturen
Kl. 18.30    Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00   Foredrag ”Nå målet” ved fotograf og højskolelærer Morten Rygaard
  Let anretning med pølse og ost i spisesalen efter foredraget.

Tirsdag
Kl. 06.00 - 08.00   Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal 
Kl. 07.15 - 08.45   Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling i lille foredragssal 
Kl. 10.00 - 10.30  Formiddagspause, kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00  Foredrag om Asger Jorn ved forstander Karen Friis i foredragssalen
Kl. 12.00     Frokost i spisesalen 
Kl. 13.00 - 17.30  Halvdagsudflugt med besøg på Museum Jorn med rundvisning og workshop om
   automattegning ved forstander Karen Friis. Herefter besøg på KunstCentret Silkeborg
   Bad med kaffepause undervejs
Kl. 18.30    Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30-21-00 Kunstanalyse # 3 samt workshop: Kærligheden i kunsten: introduktion og 
  samtalesalon ved forstander Karen Friis
  Herefter aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Onsdag
Kl. 07.15 - 08.45   Morgenmad i spisesalen
Kl. 09.00 - 10.00   Morgensamling ”Rundt i højskolesangbogen” i foredragssalen ved  Kirsten Mehlsen
Kl. 10.00 - 10.30  Formiddagspause, kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00  Kunstanalyse # 2 og foredrag om Frida Kahlo ved højskolelærer Iben Tiufkjær



Kl. 12.00    Frokost i spisesalen 
Kl. 13.00 - 17.15  Udflugt til Cold Hand Winery og Fussingø. En smagsoplevelse og fortælling i 
  verdenklasse hos Jens og Charlotte og deres vineri nær Læsten og Fussingø
Kl. 18.30    Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00  Højskoleaften ”Tableau Vivant” ved højskolelærer Torben Rysgaard
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen

Torsdag
Kl. 06.00 - 08.00   Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro svømmehal 
Kl. 07.15 - 08.45   Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00   Morgensamling i lille foredragssal Kl. 10.00 - 10.30  
  Formiddagspause, kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00  Kunstanalyse #4 og foredrag: Kunst der provokerer ved kunstner Ulrik Myrtue
Kl. 12.00    Frokost i spisesalen 
Kl. 13.30 - 15.00 Workshop: “Hverdagsbilleder og verdenskunst” ved forstander Karen Friis 
Kl. 15.00-15.30: Eftermiddagskaffe i pejsestuen  
Kl. 16-17.15: Blid Hatha yoga og afspænding ved højskolelærer Line Thylander i  multisalen
Kl. 18.30    Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00 ”Kim Larsen” musikalsk foredrag ved Kirsten Mehlsen i foredragssalen
  Aftenkaffe og hygge i pejsestuen
 
Fredag
Kl. 06.00 - 08.00  Mulighed for morgensvømning i Bjerringbro Svømmehal 
Kl. 07.15 - 08.45   Morgenmad i spisesalen 
Kl. 09.00 - 10.00  Morgensamling i lille foredragssal 
Kl. 10.00 - 10.30  Formiddagspause, kaffe/te/vand i pejsestuen
Kl. 10.30 - 12.00   Analyse #5 og foredrag om Olafur Eliasson ved højskolelærer Iben  Tiufkjær
Kl. 12.00     Frokost i spisesalen 
Kl. 13.00 - 17.00  Udflugt til Randers Kunstmuseum og Gaia Museum for outsider kunst. 
  Vi får kaffe og kage undervejs.
Kl. 18.30     Afslutningsmiddag i pejsestuen
  Højskoleaften med festlige indslag og hygge i foredragssalen og pejsestuen. 
  Deltagerne er velkomne til at bidrage med underholdende indslag.

Lørdag
Kl. 08.00 - 09.15 Morgenmad i spisesalen. 
Kl. 9.15  Afrejse. Tilbud om transport til tog, så man kan nå afgang kl. 9.40 fra Bjerringbro station

Velkommen til et oplevelsesrigt kursus på Nørgaards Højskole med masser af kunst, højskole, sang, 
inspiration, humør og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen

Karen Friis
Kursusleder og forstander
Nørgaards Højskole                 NB. Ret til ændringer i program forbeholdes
 



Velkommen til Se på Kunst

Har du prøvet at stå foran et kunstværk, 
som du slet ikke kunne forstå? 

Så er chancen her nu for at dykke ned 
i kunstens verden. Alle kan være med, 
uanset om man er garvet kunstkender 
eller først lige er begyndt. 

Det bliver både lærerigt, inspirerende og 
sjovt, når vi sammen åbner kunsten op. 
Undervejs kommer vi gennem forskellige 
øvelser, foredrag, workshops, samtaler, 
analyser og debatter. Vi ser på kunstvær-
ker inden for vidt forskellige genrer og 
tidsaldre.

Kursets formål er at præsentere en række 
teknikker og redskaber, som kan gøre det 
lettere efterfølgende selv at give sig i kast 
med at se på kunst.

Vi skal også på udflugt til Museum Jorn 
og KunstCentret Silkeborg Bad samt til 
Randers Kunstmuseum, hvor vi både bli-
ver vist rundt og øver os i at se på kunst.

Kursusleder er forstander Karen Friis, 
som er uddannet mag. art i kunsthistorie 
og har en årelang erfaring med formid-
ling af kunst til både voksne og børn 
både i form af workshops, rundvisninger, 
bogprojekter og værkstedsaktiviteter. 
Karen Friis har desuden produceret en 
lang række kunstudstillinger.

Randers Kunstmuseum er et statsaner-
kendt kunstmuseum og en selvejende 
institution stiftet i 1887. Museets sam-
ling af fortrinsvis dansk kunst fra 1790 til 
i dag er enestående. Her er både ældre 
mesterværker og eksperimenterende 
samtidskunst. Randers Kunstmuseum 
arrangerer hvert år omkring fire sær-
udstillinger med ind -og udenlandske 
kunstnere.

Museum Jorns historie er knyttet til 
historien om opbygningen af Asger Jorns 
kunstsamling, som blev etableret fra 
1953 til 1973 - de sidste 20 år af hans liv. 
Asger Jorn var en mand med mange 
kreative talenter, og den permanente 
udstilling på Museum Jorn byder derfor 
på både farverige, dystre, abstrakte og 
flotte malerier samt keramik, tryk og 
meget andet.  Noget af det (måske) mest 
interessante ved Jorn var hans legende 
og eksperimenterende tilgang til kun-
sten. Han forsøgte at bryde med ”den 
rigtige måde at male på” og prøvede at 
vise, at der kan komme noget kreativt ud 
af alle mennesker. 
Han legede med redskaberne og havde 
talent for at spotte det finurlige og historie-
skabende i selv de mærkeligste ting.



Kunstcentret Silkeborg Bad er belig-
gende i særdeles naturskønne omgivel-
ser i udkanten af Silkeborg. Kunstcentret 
Silkeborg Bad var frem til 1983 kursted. 
Det oprindelige navn var Silkeborg Vand-
kuranstalt. I 1918 ændredes navnet til 
Silkeborg Bad. 

KunstCentret Silkeborg Bad drives 
primært som en kunsthal med skiftende 
udstillinger. Formålsbeskrivelsen bag 
stedet er formuleret således: ”Institu-
tionens formål er skabelse og drift af et 
internationalt kunstcenter, blandt andet 
omfattende skiftende udstillinger samt 
en permanent kunstsamling på ejendom-
men Silkeborg Bad.” 

Sammenhængen mellem natur, historie 
og kunst på KunstCentret Silkeborg Bad 
er en unik oplevelse for alle mennesker.

Transport til Silkeborg og Randers

Der er begrænset antal pladser i skolens 
biler, hvorfor transport til Silkeborg og 
Randers sker i egen bil eller ved sam-
kørsel med øvrige kursister. Adresser og 
rutebeskrivelse udleveres på højskolen 
under kurset.

Cold Hand Winery 2.0

I 2020 besøger vi igen Cold Hand Winery. 
Der er sket meget de sidste par år på 
vineriet, som hører hjemme på en lille 
gård mellem Randers og Viborg. ”Cold 
Hand on Fire”, samt mange andre tiltag 
er kommet til, og vi skal høre alle de 
spændende nye fortællinger. 

Produkterne fra Cold Hand Winery er 
opstået ud fra et ønske om at levere frug-
tvin i verdensklasse. Intet mindre.

Entusiasme, fortælleglæde og iværksæt-
terånd gennemsyrer Cold Hand Winerys 
måde at drive vineri på. 
Cold Hand Winery er et arbejdende 
værksted, hvor der eksperimenteres på 
livet løs for at finde præcis de toner og 
noter, som får dem tættere på verdens 
bedste frugtvin. Hos Cold Hand Winery 
går de efter det sublime resultat. Derfor 
anvendes udelukkende danske frugter 
og bær i deres produktion.

Vi skal opleve og høre deres historie, 
hvilke udfordringer, der følger med at 
drive en virksomhed i vækst og selvfølge-
lig prøvesmage nogle af deres produkter 
med tilhørende små lækre hjemmlavede 
snacks.

Undervejs på turen kommer vi igennem 
naturområderne i Nørreådalen og Fus-
singø Skovdistrikt.



Kort om Nørgaards HøjsKole
Højskoleundervisning

Hver dag begynder med morgensamling og 
morgensang. Øvrige højskolefag kan være 
foredrag, debat, studiekreds, workshop, mo-
tion, 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 varmtvandsbassin (ca. 340 C) i off. åbnings-
tid (lukket uge 29 og 30)

• 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 konfe-

rence
• digital biograf  med 24 sæder
• kreative værksteder: maleri, keramik og metal
• foredragssal, lydstudie og filmværksted
• 3-D golfsimulator med 40 int. golfbaner 
• aktivitetsstuer m. pool, dart, brætspil 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 Økologi-
ske Spisemærke . At spise på Nørgaards skal 
nydes og huskes i lang tid fremover. Måltider-
ne skal være med til at give jer fornyet energi, 
således at I kan følge med i højskoleaktivite-
terne hele dagen på fuldt blus.

Vores kostpolitik er at lave tingene fra bunden 
med gode råvarer og årstidens udbud. Vi laver 
både traditionel 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/opholdstue, såfremt man befinder 
sig på højskolen. 
Køkkenpersonalet værdsætter kontakten til hu-
sets gæster. Står I og mangler noget, har spørgs-
mål, 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 betin-
gelser ved tilmelding og tilbagebetaling 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 modtage 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.  Afbestillings-
forsikringen er personlig og koster 275 kr. per 
person.  Afbestillingsforsikringen sikrer, at man 
ved framelding op til dagen før kursets start-
dato får refunderet kursusgebyret inklusive 
depositum mod dokumentation i form af gyldig 

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

Spørgsmål og tilmelding kan ske ved at rette 
henvendelse til skolens sekretariat
på tlf. 86 68 23 00 eller online på vores 
hjemmeside: www. nrgaard.dk 
eller din tilmelding kan sendes på mail til: 
adm@nrgaard.dk

Nørgaards Højskole 
Vestre Ringvej 9
8850 Bjerringbro

UgeUge TitelTitel DatoDato PrisPris

11 Se på kunst 07.03 - 13.03
(lørdag - fredag) 4725

45 Se på kunst 01.11 - 07.11 4725

Øvrige kurser på Nørgaards Højskole

6 Akvarel og højskole
ved kunstner og underviser Alek Krylow 02.02 - 08.02 4575

19 Keramik og højskole 02.05 - 08.05 4575

26 Vandring efter den gode 
fortælling og naturoplevelse 21.06 - 27.06 4575

44 Maleri og højskole
ved kunstner og underviser Lars Kristian Hansen 

25.10 - 31.10 4575

45 Patchwork og højskole 01.11 - 07.11 4575


