
Degneparken 22 . Nørre Nissum . 7620 Lemvig,  

Tlf. 97 89 10 11 . www.seniorhoejskolen.dk 

 

Pia Viborg, kunstner  

Britt Fage, kunstner 

  Knud Sørensen, gæstelærer 

  Peder Laursen, gæstelærer 

Kristian Tikjøb, tidl. Højskolelærer 

Janni K. Østergaard, højskolelærer 

Karen Niemann, højskolelærer 

Astrid Skou Hansen, højskolelærer 

Jesper Vinther, højskoleforstander 

Asger Gyldenkærne, højskolelærer 

og kursusleder 

Kl. 06.30 Svømmebassinet åbner 

Kl. 07.45 Morgenmad 

Kl. 08.45 Morgensamling  

 med morgengymnastik 

Kl. 09.30  Undervisning 

Kl. 12.00 Middag 

Kl. 14.00 Undervisning  

Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe 

Kl. 15.30  Undervisning 

Kl. 18.00 Aftenbuffet 

Kl. 19.30 Aftenarrangement  

 med kaffe 

DAGLIGDAGEN 

PRAKTISK INFO 
 

Skolens kontor: tlf. 97 89 10 11 

Email: kontor@seniorhoejskolen.dk 

Web: www.seniorhoejskolen.dk 

TILMELDING 

KURSUSPRIS:      4.850,- 
TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE  600,- 

Det kreative værksted for begyndere 
- raku, akryl og portrættegning 

MEDVIRKENDE 

33A 

10. oktober 2022 

SeniorHøjskolen er folkehøjskole for aktive og nysgerrige seniorer. Vi har plads til 90  

kursister. En stab på 20 faste medarbejdere og yderligere gæstelærere vil sørge for,  

at du får et godt og inspirerende ophold hos os.  

 

VI HAR 4 TYPER VÆRELSER:  

• Dobbeltværelse med eget bad/toilet og egen indgang.  

• Enkeltværelser med eget bad/toilet. Man deler indgang med et andet enkeltværelse.  

• Familiehusene, hvor der er plads til 3-4 personer, der tager sammen på højskole og kan 

være fælles om et badeværelse. Her er der stue, to enkeltværelser og et dobbeltværelse.  

• Familiehusene, hvor man kan bo på enkeltværelse med delt bad/toilet sammen med to 

andre og til dobbeltværelsespris. 

LIDT OM SENIORHØJSKOLEN 
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Ret til ændringer forbeholdes 



Medvirkende: 

Det kreative værksted for begyndere 
- raku, akryl og portrættegning 

PROGRAM 

Kl. 13-14 Indkvartering 

Kl. 14.00 Kursusstart med velkomst, personale-introduktion og kaffe 

Kl. 15.00 Kursusintroduktion, introduktion til SeniorHøjskolen og omgivelserne  

 samt byvandring v/JV 

Kl. 19.30 ”Velkommen på højskole” v/JV 
 

Torsdag  DAG 2 

Kl. 09.30 Hele dagen: 

 Hold 1 - akryl v/PV 

 Hold 2 - raku v/BF 

Kl. 19.30 ”Ravnene skrige ved Karup Å” v/PL 
 

Fredag  DAG 3 

Kl. 09.30 Hele dagen: 

 Hold 1 - raku v/BF 

 Hold 2 - akryl v/PV 

Kl. 19.30 ”Kunsten at nyde en god øl” v/KT  
   

Lørdag  DAG 4 

Kl. 09.30 Heldagsekskursion v/KS 

 - Vesterhavet 

 - Bovbjerg 

 - Jens Søndergaards Museum 

Kl. 19.30 ”Højskolens kunst” v/KT  
 

Søndag  DAG 5 

Kl. 09.30 Hele dagen: 

 Portrættegning v/KN 

Kl. 19.30 ”Musikken omkring os” v/JØ 

 

Mandag  DAG 6 

Kl. 09.30 Hold 1 - akryl v/PV 

 Hold 2 - raku; glasur & brænding v/BF 

Kl. 14.00 Hold 1 - raku; glasur & brænding v/BF 

 Hold 2 - akryl v/PV 

Kl. 18.00  Afslutningsmiddag  
  

Tirsdag  DAG 7 

Kl. 07.45 Morgenmad 

Kl. 08.45 Morgensang 

Kl. 09.25 Afgang med bus til Struer Station 
Jesper Vinther - JV 

Britt Fage - BF 

Pia Viborg - PV 

Kristian Tikjøb - KT 

Janni K. Østergaard - JØ 

Ole Jørgensen - OJ 

Peder Laursen - PL 

Karen Niemann - KN 

  Knud Sørensen - KS 

OM KURSET 
 

Har du lyst til at prøve kræfter med at male og tegne samt modellere i raku? Kurset er for begyndere. 

På en uge vil du stifte bekendtskab med vidt forskellige teknikker, og du vil få mulighed for at 

undersøge, om de er noget for dig eller ej. 
 

I værkstedet vil vi i akryl øve os på at male landskaber og tale om blandt andet farver,  

perspektiv og maleteknikker. 
 

I portrættegning arbejder vi med at få styr på proportionerne i et ansigt samt, ikke mindst,  

at fange de særlige karaktertræk i et ansigt. Det siges, at man først rigtigt har set et ansigt,  

når man har tegnet det. 
 

Raku er en særlig måde at brænde keramik på. Vi vil lave små figurer og skåle og arbejde med at 

dekorere og glasere dem. Udendørs forglødes de, og siden reduceres de under savsmuld. 
 

Vi skal også på ekskursion til Jens Søndergaards Museum tæt ved Bovbjerg Fyr. Her skal vi se på 

Jens Søndergaards malerier og tale om kunst og kunstforståelse. Udover at se på Jens 

Søndergaards ekspressionistiske tolkninger af havet og naturen, skal vi også selv ud og opleve og 

blive inspireret af den storslåede natur omkring Bovbjerg Fyr. 
 

Kurset byder naturligvis på alt det bedste fra højskolelivet: Morgensamlinger, foredrag,  

fællessang og forrygende mad fra højskolens gode køkken. 
 

EKSKURSION 

Vesterhavet, Bovbjerg og Jens Søndergaards Museum 
 

UNDERVISERE 

Pia Viborg, kunstner, Britt Fage, kunstner og Karen Niemann, kunstner   

33A 


