HØJSKOLEKURSER
PÅ ANHOLT 2019

FAMILIEKURSUS PÅ ANHOLT
FRA 30. JUNI TIL 6. JULI

FOR VOKSNE OG BØRN MELLEM 6-11 ÅR.

FAMILIEKURSUS Savner I tid til at lave noget sammen i familien? Eller med børnebørnene? Så kom
og vær med i vores familieuge. Her er det ferie på
børnenes præmisser, hvor de voksne leger med og
får et indblik i børnenes univers.
Ugens tema er drømme: Vi vil bevæge os ind i drømmeverdenen og gå på opdagelse der. Det vi finder vil vi omskabe til ord, musik og billeder. Vi skal lege, være i naturen og
med hinanden og vi skal selvfølgelig lære Anholt at kende i
børnehøjde.
Familiekurset foregår på Vibehøj tæt ved Vesterstrand og
Vilhelminelyst skoven. Her lå engang en bondegård, i dag er
det en lille oase af fred og ro. Der er sovepladser indendørs
og teltpladser i haven. Vi laver børnevenlig, velsmagende,
farverig og økologisk mad

PRISEN er 4.000 kr. for voksne og 2.500 kr. for børn.
Hvis man bor i telt, betaler de voksne kun 3.500 kr. Prisen
dækker fuld forplejning, alle materialer og undervisning.

FOR YDERLIGER INFORMATION

www.anholthoejskoleforening.dk
Kursusansvarlige:
Birgitte, Anholt Vandsport tlf: 60681296
Malene, Anholt Skulpturværksted tlf: 29902071
SPØRGSMÅL? Du er altid velkommen til at ringe eller
maile til os med de spørgsmål du har på:
Email til: anholt.h.f@gmail.com

DEN BLÅ UGE PÅ ANHOLT
FRA 16. TIL 22. JUNI 2019

Velkommen til et inspirerende og aktivt højskoleophold på Anholt. Vi bor i nyrenoverede lokaler i
Pakhuset med udsigt over havet og havnen. Undervisningen foregår på havet og stranden, i værkstedet på havnen og rundt omkring på øen. Vi skal
spise en masse friskfanget fisk, tang og skaldyr og
supplere med grønt og kød. Om morgenen er der
mulighed for gåture, morgenbad eller udendørs
meditation. Om aftenen følges vi ud i klitterne med
termokander, kameraer eller sangbøger og ser
solnedgangen sammen.
DER ER TO LINJER AT VÆLGE MELLEM
PRISER OG PRAKTISK: Kursus afgiften er 3.500 kr. for delt
dobbeltværelse og 4.500 kr. for enkeltværelse. Prisen dækker alle måltider og mellemmåltider med kaffe og the samt
brug af vandsportsudstyr. Vin, øl og snolder kan købes i SPAR
på havnen eller Lokalbrugsen i byen.

VANDSPORT-LINJEN Her kan du lære basale færdigheder
i at ro havkajak og stå på SUP. Eller udforske havet omkring
Anholt, hvis du allerede er en roer eller padler. Om eftermiddagen er der også tid til havsvømning. En sport, som
tiltrækker stadig flere motions- og konkurrence svømmere,
fordi den kombinerer glæden ved at motionere i vand med
glæden ved at opleve naturen på helt tæt hold.

AKVAREL-LINJEN Figurativt eksperimenterende akvarel.

I kajakundervisningen bliver du introduceret til havkajakkens
funktion, personlig udrustning samt sikkerhed til søs. Der er
undervisning i basale roteknikker, selvredning og makkerredning. Desuden forbereder vi en tur ved at tjekke vejr og
strøm. Hvis vejret tillader det, ror vi hele vejen rundt om
Anholt, ser på sælerne, spiser og bader undervejs.

Minimlistisk farvekomposition over landskab, by og blomster
Flader der mødes
Farver der lapper over hinanden
Minimalismen vil give dig rig mulighed for
At eksperimentere
Bland dine egne nuancer
Oplev mødet mellem kold og varm
Mellem komplementær farver
Vi lader os fuldstændig opsluge af
Farvefelternes indbyrdes påvirkning af hinanden.
Pigmenternes bevægelse over papiret.

Stand Up padling er en af de hastigst voksende sportsgrene
i verden. På SUP kan du nemlig både lege, træne balance
og motionere samtidig med, at du er ude i det fri. På kurset
lærer du at ro og manøvrere på boardet og du får mulighed
for at padle i stille vand, lære teknik gennem lege og surfe lidt
på bølger.

Her får du mulighed for at undersøge og tilegne dig øen med
pensel – gengive luften, ørkenen og havets linjer. På kurset
arbejder vi figurativt eksperimenterende ud fra motiver på
øen – direkte i naturen eller med indsamlede genstande.
Kurset giver en solid introduktion til at arbejde minimalistisk
med materiale, metode og motiv.

