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maleri 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 og introduktion til værkstedet og ugens kunstarbejde
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

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 Karen Friis
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand
Kl. 10.30 - 12.00 Kunstnerisk arbejde og undervisning i kunstværkstedet
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 -16.30 Kunstnerisk arbejde og undervisning i kunstværkstedet
Kl. 15.30- 16.00 Eftermiddagspause med kaffe / te og snack  
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 Højskoleaften ”Hvis tiden er vigtig” ved Jacob Fandt 
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

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 ”Husker du....” ved højskolelærer Sofie Skyum
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand
Kl. 10.30 - 12.00 Kunstnerisk arbejde og undervisning i kunstværkstedet
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 -16.30 Kunstnerisk arbejde og undervisning i kunstværkstedet
Kl. 15.30- 16.00 Eftermiddagspause med kaffe / te og snack  
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 Højskoleaften ”Træk vejret og stræk kroppen” 
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

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
Kl. 10.30 - 12.00 Musikalsk foredrag ved musiker og spillekvinde Karoline Gro Budtz 



program

Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.15 - 17.00 Halvdagsudflugt  til Silkeborg og Slusehavnen. Læs mere på side 5
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.15 Kunstnerisk arbejde og undervisning i kunstværkstedet
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

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
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand
Kl. 10.30 - 12.00 Kunstnerisk arbejde og undervisning i kunstværkstedet
Kl. 12.00  Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 - 15.00 ”Hvor blev jeg af” foredrag ved højskolelærer Jesper Trier Gissel
Kl. 15.00  Eftermiddagskaffe i pejsestuen
Kl. 15.30  Mulighed for at arbejde videre på egen hånd i kunstværkstedet
Kl. 18.15  Aftenbuffet i spisesalen 
Kl. 19.30 - 21.00 Ugens foredrag. Hele sæsonen kommer der hver torsdag ny foredragsholder 
  eller højskoleaktivitet
  Aftenkaffe og hygge i opholdsstuen

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 og højskolelærer Iben Tiufkjær
Kl. 10.00 - 10.30 Formiddagspause, hvor der er kaffe/te/vand
Kl. 10.30 - 12.00  Kunstnerisk arbejde og undervisning i kunstværkstedet
Kl. 12.00   Frokost i spisesalen
Kl. 13.30 - 15.15 Kunstnerisk arbejde og undervisning i kunstværkstedet
Kl. 15.15 - 15.45 Eftermiddagspause med kaffe / te og snack  
kl. 16.00  Klargøring og opstilling ugens kunstværker 
Kl. 17.30  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. 9.00  Afrejse. Værelserne forlades og nøglerne afleveres.   
Kl. 09.15  Afgang fra Nørgaards Højskole til Bjerringbro Station, således man kan nå 
  togforbindelse kl. 9.40

Velkommen

Nørgaards Højskole       NB. Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 
 



Velkommen til maleri og højskole

Nørgaards Højskole tilbyder en række kunstkurser 
i maleri. Kurserne byder på spændende og udfor-
drende undervisning i skolens kunstværksted.
Hensigten med vores kunstkurser er at skabe 
glæde, udfordre, give lyst og mod til at gå på 
opdagelse og finde frem til nogle nye og spæn-
dende udtryk. 
På de forskellige kurser  lægges der vægt på 
udvalgte temaer, men vi kommer også omkring 
mere klassiske maletraditioner, med figuration, 
farver og lys.

Arbejdet i værkstedet. 

I skolens kunstværksted vil du blive præsenteret for 
en lang række forskellige materialer: akryl, pastel, 
kul, blyant og du får mulighed for at afprøve nye 
maleredskaber. I forløbet skal vi eksperimentere 
gennem øvelser og leg, og vi arbejder med maleri-
ets opbygning, form, farveværdier og komposition, 
samt hvad vi hver især har at give vores maleri.

Formiddagstimerne i værkstedet startes med fælles 
oplæg og inspiration, herefter løbende vejledning 
og opsamling af det igangværende arbejde.

Det bliver lærerigt, inspirerende og sjovt, og alle 
kan være med, uanset om man malet i mange år 
eller først lige er begyndt.  

Materialer
Materialerne til kurset er delvist dækket af skolen.
Lærreder er IKKE inkluderet i prisen og skal enten 
medbringes, løst eller opspændt i ønskede stør-
relser, men løst lærred kan dog tilkøbes.
Der forefindes akrylmaling i studiokvalitet, 
og ønskes der bedre kvalitet, kan/skal dette 
medbringes. Endvidere opfordres kursisterne til 
at medbringe eget favoritværktøj, herunder store 
pensler og stor spartle, samt malertøj. 

 ”Det abstrakte og ekspressive maleri”  
På malekurserne i uge 10 og  44 lægges der vægt 
på det abstrakte og ekspressive maleri.

Lars Kristian Hansen
Underviser og kursusleder i uge 10 og 44

Lars er fra Aarhus og siden 2003 har virket som 
fuldtidskunstner. Igennem en årrække har Lars 
oparbejdet sine egne karakteristiske kendetegn 
og et stærkt dynamisk billedssprog i malerier, 
tegninger og grafik.
  
Hans mangeårige erfaring i malerfaget afspejler 
sig tydeligt i hans stilsikre værker. Han er i stadig 
udvikling og i konstant søgen efter det ultimati-
ve. Lars er som en troubadur, der svinger fra pop, 
til rockballader. Han overfører sine indtryk fra 
verden omkring ham til 
sine billeder.

Motivet veksler mellem 
det levende over i det 
humoristiske, til det 
mere rå og grafiske 
udtryk. 

Ind imellem fanger han 
det poetisk abstrakte i 
en farverig lyrisk facon.



UGE 40 og 47 ”Malelyst” 
Har du lyst til at male? Til at lege med farverne 
og udvikle dit eget udtryk i trygge rammer med 
kyndig vejledning? Du er velkommen på dette 
kursus, hvad enten du har malet dagligt i 30 år, 
eller lige har købt et par lærreder i Søstrene Grene 
og er i tvivl om hvordan du skal angribe dem.

Fokus vil være på at udvikle dit eget udtryk. Det 
kan være figurativt eller abstrakt, malet efter fo-
tos, tegnet med kul eller hvad der nu er bedst for 
dig. Vi vil arbejde med maleriets grundelementer; 
farverne, der kan være grumme eller blide, kom-
positionen svimlende eller helt rolig og anslaget 
voldsomt eller helt kontrolleret. Det handler om 
at styrke bevidstheden om virkemidlerne så du 
kan udtrykke dig som du vil.

Der vil være fælles små øvelser, introduktion til 
forskellige teknikker og oplæg om fantastiske 
malere. Mest tid vil der dog være til du selv kan 
udfolde dig og til snak om jeres egne værker.

Karen Gabel 
Underviser og kursusleder i uge 40 og 47

Karen Gabel Madsen har arbejdet som billedkun-
ster de sidste 30 år. Hun debuterede på Charlotten-
borgs forårsudstilling 1990. 

Hendes motivverden er ofte arkitektur overlejret af 
maleriske lag. De kan give anelser om erindringer 
og stemninger i de tomme rum. Hun arbejder 
både med den meget kontrollerede opmaling fra 
fotografisk forlæg og med ekspressive lag hvor 
malingen bliver hældt på. Karen Gabel Madsen 
har over årene modtaget arbejdslegater og solgt 
værker til bl.a. Statens Kunstfond. 

S I L K E B O R G

Onsdag går udflugten til Silkeborg Hovedgård, 
som er centralt placeret i byens centrum og 
huser Silkeborg Museum. Besøget indledes med 
rundvisning og fortælling om Silkeborgs historie 
fra oldtiden og frem til i dag. 

I særdeleshed skal vi opleve den verdensberømte 
”Tollundmand”, som blev fundet i en tørvemose 
vest for Silkeborg for 70 år siden. I den anledning 
er der lavet en ny udstilling om Tollundmanden. 
Selvom Tollundmanden er 2400 år gammel, 
ligner han en, der bare tager en lur, og som vil 
kunne vågne lige om et øjeblik. 

Vi skal også på opdagelse i særudstillingen ”Silke-
borg Outdoor - fra overlevelse til oplevelse”. 

Der vil være tid til at opleve resten af museet på 
egen hånd eller gå en tur udenfor i området ved 
Silkeborg sluse og havneområde, hvor verdens 
ældste hjuldamper Hjelen sejler ud fra i som-
merhalvåret. 

Eftermiddagskaffen skal vi have hos lokal restau-
ratør nær Slusehavnen.



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 29-30)
• 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 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. Husk at du/I skal oplyse skolen indenfor 3 
dage efter tilmelding, hvis du/I ikke ønsker eller er i 
stand til at komme til det reserverede kursus.

Afbestilling

Det kan desværre ske, at du/I bliver nødt til at 
afbestille  opholdet hos os. Derfor anbefaler vi, at du/I 
sikrer dig/jer ved at tegne en afbestillingsforsikring 
hos eget forsikringsselskab eller via Europæiske 
Rejseforsikring.

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.

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.

Transport til Nørgaards Højskole
Transportforbindelserne til Nørgaards Højskole er rigtig 
gode. Der er både bus og togstation i Bjerringbro. 
Planlæg din rejse i god tid på rejseplanen.dk 
Vi afhenter kursister på Bjerringbro Station typisk 
kl. 16. 40 på ankomstdagen og retur så man kan 
nå afgange kl. 9.40 på afrejsdagen. Der er cirka 15 
minutters gang fra stationen til Nørgaards Højskole.

Velkommen

PraKtisK iNformatioN

Følg Nørgaards Højskole på de sociale medier:
 

 facebook.com/www.nrgaard.dk/

 instagram.com/nrgaards



Alle kursuspriser er inkl. moms, kost, logi, udflugter, internet, 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.

UgeUge TitelTitel DatoDato PrisPris

10 Maleri og højskole
ved kunstner og underviser Lars Kristian Hansen 

06.03 - 12.03 4.750

40 Malelyst og højskole
ved kunstner og underviser Karen Gabel Madsen

02.10 - 08.10 4.750

44 Maleri og højskole
ved kunstner og underviser Lars Kristian Hansen 

30.10 - 05.11 4.750

47 Malelyst og højskole
ved kunstner og underviser Karen Gabel Madsen

20.11 - 26.11 4.750

6 Akvarel og højskole
ved kunstner og underviser Alek Krylow

06.02 - 12.02 4.750

42 Keramik og højskole 16.10 - 22.10 4.850

45 Patchwork og højskole 06.11 - 12.11 4.750

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


