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Nye og gamle undervisere!

Rikke Hesselholt
underviser i Yoga
Se mere side 26

Frederik Iversen underviser i
Motion
Se mere side 26

Kristian Dahl underviser i Maling
Se mere side 10

Yusuf Cakin underSofie Egelund
viser i Tyrkisk
Gøncell underviser
Se mere side 21
i Hækling
Se mere side 21

Kåre Duhn underviser i musik har
35 års jubilæum
Se mere side 14

Joseph Salamon
underviser i billedkunst fylder 90 i år
Se mere side 10

Husk også at se disse tilbud!

2. september 2022 er det 150
år siden, at N.F.S. Grundtvig
døde – næsten 90 år gammel.
I den anledning kan du komme
til et spændende foredrag om
Grundtvig.
Se mere side 3

Vær med til at fejre den Europæiske sprog dag. Hvert år
opfordrer Europarådet til at lære
diverse sprog. Årets tema er
"Sprog bygger broer".
Se mere side 6

kontakt@aof-nordsj.dk - 45801900

Tag med en tur til fremtiden, når
vi inviterer til Bæredygtighedsdag sammen med Rudersdal
hovedbibliotek, hvor du og din
familie dagen igennem kan opleve kreative børneaktiviteter og
klimakloge indlæg.
Se mere side 27
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Kom med på unikke byvandringer i Helsingør, hvor turen
starter i Renæssance Kælderen.
Hør om Helsingørs fascinerende
historie.
Se mere side 28

Foredrag og debat

Fra arbejdsliv til pensionsliv

Line Visti Andersson
En af de vildeste overgange i livet er at gå fra et hæsblæsende arbejdsliv til den næste periode - pensionslivet. Du går fra at bruge det meste
af din vågne tid på dit arbejde til pludselig selv at stå medansvaret for
at skabe struktur, identitet og meningsfuldt indhold i din dagligdag.
Kom til en tankevækkende aften og få inspiration til hvordan du forbereder dit pensionsliv, så det giver mening for netop dig.

Lisbet Dahl
– Undskyld, jeg blander mig
UNDSKYLD, JEG BLANDER MIG er et levende, livsklogt foredrag om at
lytte til sin indre stemme og klare sig igennem tilværelsen uden at lade
sig tynge af fortrydelse, eller af hvad andre mener. Om bogen “Undskyld, jeg blander mig”: Lisbet Dahl har i et halvt århundrede forvandlet
linjer på scenen fra banalitet til øjeblikke af stor kunst. Hun er til stede
med hele det format, den pirrende tiltrækningskraft, der bygger på
modsætningerne i hendes natur: selvforbrændende og robust, underfundig og bidende, sød og syrlig, umiddelbar og forbeholden. Hun er en
af dansk teaters mest erfarne iscenesættere. Sommer efter sommer
har hun fået folk til at le, siden hun som instruktør og kvindelig førstekraft var med til at redde en lukningstruet Cirkusrevy i 1984.

TO, 29. SEP, KL. 19:00
HOVEDBIBLIOTEKET, BIRKERØD
KR. 75

TO, 27. OKT, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 125

Thor lever endnu:
Nordiske guder og folkeligt
fællesskab hos N.F.S. Grundtvig

Tina Holm Thestrup
Børn får mange diagnoser stillet ud fra adfærd, fx ADHD, angst og særligt sensitiv. Jeg ønsker at omdøbe særligt sensitive børn tilsansestærke børn, da jeg ser det som en styrke at være sansestærk. Foredraget
vil give redskaber til børn, unges og forældres mentale værktøjskasse.
Redskaber til at booste selvværd, til at tage kontrollen tilbage over
spekulationer og bekymringer.

Sophie Bønding
2. september 2022 er det 150 år siden, at poeten, politikeren og præsten N.F.S. Grundtvig døde – næsten 90 år gammel.
N.F.S. Grundtvig havde en brændende interesse for nordisk mytologi. Mange af hans tekster er fulde af mytiske væsner, genstande og
begivenheder fra de nordiske myter: Thor, Mjølner, Odin, Fenrisulven,
Ragnarok og meget andet. Interessen for mytologi delte han med
mange af datidens politiske og kulturelle ’influencere’. 1800-tallet var
både revolutionernes og mytologiernes århundrede. Parallelt med
kampe for politisk og social retfærdighed blomstrede der på tværs
af Europa en interesse for den førkristne oldtid – for de enkelte folks
egne nationale oldtider og mytologier. Man opfattede et folk som en
enhed, der blev bundet sammen af fælles historie, sprog og mytologi.
I Danmark anså Grundtvig nordisk mytologi som en nøgle til at skabe
fællesskabsfølelse i befolkningen, så danskerne kunne stå sammen
imod tidens kriser. Dette foredrag handler om Grundtvigs ideer om
nordisk mytologi og om de konkrete tiltag, han foretog for at udbrede
kendskabet og kærligheden til myterne blandt sine landsmænd.

TI, 25. OKT, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 125 (INKLUSIVE BOG)

TO, 15. SEP, KL. 19:00
HOVEDBIBLIOTEKET, BIRKERØD
KR. 75

Særlig sensitiv eller sansestærk
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Foredrag og debat

Mine 113 dage som Saddam’s
gidsel
– oplevelser fra Mellemøsten
efteråret 1990

Niels Mogensen
Indledningsvist fortæller Niels om sit
arbejdsliv for Nilfisk i Mellemøsten i årene
1985-90, hvor Niels og familien havde bopæl i Kuwait City. Vi hører om den politiske
situation, som gav afsæt for Iraks invasion
af Kuwait d. 2. august 1990 – og om oplevelserne på selve invasionsdagen og de
efterfølgende uger i Kuwait.
TO, 10. NOV, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 65

Foredragspakke med
alle tre foredrag

Drabsefterforskning
- Virkelighed eller Fiktion?

Arne Woythal
Arne Woythal har som kriminalassistent
beskæftiget sig med drabsefterforskning
i mere end 25 år. Han har været ansat
i Gladsaxe Politis afd.A, Rejseholdets
Drabssektion og siden 2007 I Københavns
Vestegns Politis Personfarlig Kriminalitet.
Han har i sin lange karriere i politiet været
med til at efterforske nogle af de mest
spektakulære forbrydelser. Blandt andet
æresdrabet i Slagelse på Gazala Khan og
Tønder-sagen. I sin tid i drabsafdelingen i
Gladsaxe Kriminalpoliti var Arne Woythal
med til at efterforske et dobbeltdrab i Herlev, der resulterede i, at der for første gang i
Danmarkshistorien blev afsagt to livstidsdomme til gerningsmænd i samme sag.
TO, 24. NOV, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 65

Mine 113 dage som Saddam’s gidsel
Drabsefterforskning

Krig og fred: ekkoer fra det østeuropæiske folkedyb

Thomas Ubbesen og Anne Haubek
Den kolde krig 2.0 er allerede fortid - krigen
i Europa blev med et blevet dødbringende varm. En moderne østfront - både
medsoldater og højteknologiske våben og
også inde i vores hoveder - deler igen helt
bogstavelig kontinentet. Det europæiske
folkedyb er polariseret til uigenkendelighed
– befolkninger på hver sin side af den nye
front fodres med ”nyheder”,”nationale fortællinger” og sandheder, som er løgn – så
hvad kan man efterhånden tro? Mød Anne
Haubek og Thomas Ubbesen og hør, hvad
de har observeret under deres mange og
lange rejser derovre hos de andre europæere,langs de lukkede grænser, ude i de
dybe skove og for enden af jordveje i de
yderste flækker i den gamle kommunistiske verden. Hvad tænker de derovre? Tror
folk selv på, hvad de får fortalt? Hvordan
ser de på os og på vesten som helhed? Og
hvordan forholder de sig til Putin, invasionen af Ukraine og krigens forfærdende
realiteter?
TO, 13. OKT, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 75

Krig og fred: ekkoer fra det østeuropæiske folkedyb

kr. 150
Universet i fokus

Michael Linden-Vørnle
Ved Michael Linden-Vørnle, astrofysiker ved DTU Space Med store teleskoper påJorden og satellitter og sonder i rummet forsøger vi at fravriste
universetdets hemmeligheder: Er der liv i rummet? Hvordan blev universet
født? I foredraget fortæller Michael Linden-Vørnle om de seneste resultater fra astronomien og rumforskningen. Det handler om jagten på planeter
omkring andre stjerner end Solen, undersøgelser af universets fødsel - det
såkaldte Big Bang – og vores udforskning af Solsystemets planeter, måner og
asteroider med robotter og sonder.
TO, 17. NOV, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 65

kontakt@aof-nordsj.dk - 45801900
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Universet i
fokus

AOF Seniorhøjskole efterår 2022
Peru blandt inkaer og
regnskovsindianere

Ved Kim Greiner
Vi skal rundt i dette smukke, kontrastfyldte
land, der spænder fra de højeste bjerge til de
uendelige regnskove. Vi besøger Cuzco, Inkaernes hovedstad, og efter 4 dages vandring
på Inkastien kommer vi til den glemte ruinby
Machu Picchu. Vi fortsætter i kano igennem
Amazonjunglen, hvor vi bor i små junglebyer
hos indianerne. Peru er bare en fantastisk
oplevelse.

Mig og Cornelis

Ved Steen Svanholm
Dette koncertforedrag handler både om
Cornelis Vreeswijks liv med opture og nedture
og om Steen Svanholms tilgang til Vreeswijks
tekstunivers. Udgangspunktet er, at Steen
Svanholm som den eneste dansker har fået
tilladelse til at komponere musik til en række
af Cornelis’ tekster, som han ikke selv nåede
at komponere musik til, før sin alt for tidlige
død i 1987.

Poul Bundgaard – Meget mere end
Kjeld fra Olsen Banden

Ved Jacob Wendt Jensen
Poul Bundgaard kunne fylde 100 år i oktober
2022. I den anledning udkommer en ny stor
biografi om skuespilleren, der stadig er kendt
af alle danskere. Især som Kjeld fra Olsen
Banden. Og hans historie fås også i foredragsform. Bundgaard var langt mere end Kjeld.
Han var et menneske, der levede i krydsfeltet
mellem at være generøs og kærlig hjemme og
hårdt ramt af sceneskræk ude. En mand hvis
hemmelige drøm om at blive operasanger led
et knæk.

Nordisk Socialisme

Ved Pelle Dragsted
Finanskrise, klimaforandringer og voksende
social og økonomisk har sat spørgsmålstegn
ved den kapitalistiske økonomi, og givet den
demokratiske socialisme ny vind i sejlene.
Men hvordan kan økonomien styres mere
demokratisk? Hvad betyder det at demokratisere ejerskabet?

Fordi du skal! – kærlige spark fra
skolelederen…

Ved Lise Egholm
Lise Egholm, som i offentligheden er kendt
fra sin medvirken i TV og fra indlæg i dagspressen, var indtil 2013 en markant skoleinspektør på Rådmandsgade Skole på Nørrebro
i København. Som leder af en skole, hvor
hovedparten af eleverne er tosprogede, har
hun ikke været bange for at stille krav og sige
sin mening. Men hun er også en hjertevarm
kvinde, som gør en forskel. Hun er beundret
for at kunne favne andre mennesker, især
samfundets mest udsatte.

Krydderiernes kulturhistorie

Ved Pia Lund Poulsen, antropolog
I dette foredrag følger vi krydderiernes lange
rejse fra Sydøstasien til Europa. Krydderiernes
historie er lang og blodig. Den handler om
opdagelseslyst, magt og ære. Portugiserne
satte sig for at finde den direkte søvej til de
eftertragtede krydderier – peber, muskatnød
og kanel - og Spanien fulgte efter.

Politiet i Internationale Missioner

Ved Arne Woythal
I sit foredrag ”Politiet i Internationale Missioner” tager Arne Woythal udgangspunkt i sin
bog ”I Krig Med Politiet” og sine egne erfaringer
fra en lang række missioner for dansk politi.
Arne Woythal har i to omgange været udsendt
som rådgiver for højtstående kriminalpolitichefer i Afghanistan. Missioner, der har budt
på store udfordringer og efterforskninger i
meget vanskeligt og ekstremt farligt miljø.

Et Arbejdsliv på Iskanten

Ved eventyrer Cecilia Vanman
Cecilia Vanman tager publikum med bag scenen på et unikt arbejdsliv som ekspeditionsleder og havpattedyrbiolog ved iskanten i Arktis.
Vi rejser blandt andet med på en spændende
filmekspedition på jagt efter hvalrosser, hvidhvaler og narhvaler ved 76nde breddegrad i
Canada, i fodsporene på legendariske opdagelsesrejsende under ekspeditioner igennem
den mytiske Nordvestpassage og møder
udfordrende storme, isbjørne og overvældende natur i den arktiske ødemark.

5

Advents- og julesange og gamle
danske vintersange

Ved Jeannet Ulrikkeholm
Musikalsk foredrag om smukke vinter-, advents- og julesange ved Jeannet Ulrikkeholm.
Et varieret program, hvor Jeannet synger og
akkompagnerer på guitar, cello og lut. Publikum er med på fællessang.
Deltagerne vil mest høre de kendte julesange, men Jeannet synger også mindre kendte
smukke vinter- og julesange.

Fra Schlüter til Støjberg

- underholdende foredrag om begivenheder og personer i dansk politik gennem
35 år
Ved Peter Lautrup-Larsen
Peter Lautrup-Larsen har været tæt på
toppen af dansk politik gennem hele sit arbejdsliv. Først som pressechef for De Radikale
derefter som politisk reporter og analytiker.
Han var fra 1996-2000 politisk redaktør for de
tre Stiftstidender/JydskeVestkysten og siden
ansat på TV2. Peter Lautrup-Larsen holder
stadig rekorden som den politiske kommentator, der flest gange har vundet titlen som
”überbesserwisser” – den bedste spåmand
om udviklingen i dansk politik i tv-programmet
”Besserwisserne” på TV2/News. Peter Lautrup-Larsens sidste opgave som TV2-reporter
inden selvvalgt pension var dækningen af
Rigsretssagen mod Inger Støjberg, hvor hans
spørgsmål til Inger Støjberg og hendes svar
blev fremhævet af Rigsretten som en del af
den bevisførelse, der førte til hendes dom.

MA, 19. SEP, KL. 10:00
KULTURHUSET I FARUM
KR. 900
MA, 19. SEP, KL. 12:30
KULTURHUSET I FARUM
KR. 900
TI, 20. SEP, KL. 10:00
KULTURHUSET I FARUM
KR. 900

AOF Nordsjælland

Kunst, litteratur og sprog
En duft af bøger
Birgitte Hamborg

Oktober 2022

BRÆND ALLE MINE BREVE af Alex Schulman,
2022 Stærkt trekantsdrama mellem Schulmans bedsteforældre og forfatteren Olof
Lagercrantz, der startede i 1932 og påvirkede
hele deres og de næste generationers liv med
konflikter, svigt og ikke mindst vrede. Kan
vrede nedarves? spørger forfatteren, der er
en kendt svensk kulturpersonlighed.

November 1 2022

10 MINUTTER OG 30 SEKUNDER I DENNE
SÆRE VERDEN af Elif Shafak, 2020 Den
prostituerede Leila ligger i en affaldscontainer
i Istanbul og genoplever sin fortid i de sidste
minutter af sit liv. Da myndighederne begraver hende på “De Uledsagedes Gravplads”,
beslutter hendes fem venner at grave hende
op og give hende en anstændig begravelse.
Der er både humor og tragedie i denne smukke roman.

5 aktuelle udstillinger med Birgitte Zacho

November 2 2022

1. Ejnar Nielsen. Livstegn. Den Hirschsprungske Samling
2. Sofonisba – Historiens glemte mirakel. Nivaagaards Malerisamling
3. MAD. Gl. Holtegaard
4. Amarna. Ny Carlsberg Glyptotek
5. Matisse: Det røde atelier. Statens Museum for Kunst
TO, 1. SEP, KL. 13:15
KR. 575

TO, 1. SEP, KL. 15:45
KR. 575

TO, 1. SEP, KL. 14:30
KR. 575

LØ, 3. SEP, KL. 12:00
KR. 575

VAND TIL BLOMSTER af Valérie Perrin, 2021
Violette er kirkegårdspasser i en lille by i
Bourgogne. Hun har lidt store personlige tab,
en forsvunden ægtemand og en død datter.
Nu engagerer hun sig med ildhu i de dødes og
deres pårørendes fantastiske historier. En
bedårende og livsbekræftende roman om alle
de store spørgsmål i livet.

Januar 2023

ALT DETTE KUNNE DU FÅ af Josefine Klougart,
2021 Slægtsroman om søstrene Barbara og
Sara, deres fars sygdom og deres mors skam,
da Barbara udgiver en roman om familiens liv.
En idyllisk overflade, men lige under mislyde
og konflikter. Der er magi, poesi, natur - og
selvbiografiske træk i romanen.
Forfatteren har to gange været nomineret til
Nordisk Råds Litteraturpris.

Februar 2023

PARADIS af Abdulrazak Gurnah, nyudgivet
2022 Paradis i denne bog er en vidunderlig
have hos købmanden Aziz, som den 12-årige
Yusuf er blevet solgt til af sin far. Det er Yusufs
opvækst og historie i Østafrika under koloniseringen med stammestridigheder, overtro,
kærlighed og venskab.
Forfatteren fik Nobelprisen i 2021.

Marts 2023

Sprog bygger broer

Asta Vazgauskaite
Vær med til at fejre den Europæiske sprog dag og flersproglighed af vores kontinent. Hvert år
opfordrer Europarådet, der står bag initiativet siden 2001, de unge og de ældre at lære diverse
sprog og har som hovedmål at fremme, bevare og styrke Europas rige sprogmangfoldighed.
Med årets tema "Sprog bygger broer" vil filolog og sprogunderviser Asta holde et oplæg i forbindelse med markeringen den 26. september, hvor hun fortæller om europæiske sprog historie
og diversitet, samt deler sin viden om fremmedsprog læremetoder og den flersproglige hjerne.
Om oplægsholderen: Asta er uddannet i engelsk og russisk filologi og taler en række fremmedsprog. Hun har over 10 års erfaring som underviser i engelsk, norsk og russisk.
MA, 26. SEP, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 65 (ER DU DELTAGER PÅ ET SPORGKURSUS I EFTERÅRET 2022 ER FOREDRAGET GRATIS)

kontakt@aof-nordsj.dk - 45801900
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HJEM af Judith Hermann, 2021
En lille eksistentiel roman om at begynde en
ny tilværelse midt i livet og finde et ståsted at finde hjem til sig selv. Judith Hermann er en
af Tysklands store forfattere.
TI, 4. OKT, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 595
ON, 5. OKT, KL. 15:00
KULTURHUSET I FARUM, FARUM
KR. 595
ON, 5. OKT, KL. 19:00
HOVEDBIBLIOTEKET, BIRKERØD
KR. 595

Foredrag i samarbejde med Rudersdal bibliotek

Trine Engholm Michelsen & Storfyrstinden

Jesper Stein om Rampen, Ædru & Axel

Storfyrstinden var hendes dæknavn under 2. Verdenskrig. Det er også
titlen på den aktuelle og anmelderroste biografi om Jutta Graae, der
som efterretningsagent spillede en afgørende rolle i modstandskampen under besættelsen. En helt forrygende historie om en ekstraordinær modig kvinde, der bevægede sig ubesværet i de øverste sociale
lag i både England og Danmark og navigerede i det skjulte på måder,
der slår enhver spionroman. Kom til et spændende fyraftens-foredrag,
når Trine Engholm Michelsen, forsker ved Forsvarsakademiet, fortæller
om af tilblivelsen af bogen Storfyrstinden Trine Engholm Michelsen har
gravet sig igennem både glemt og hidtil ukendt arkivmateriale og tegner et levende portræt af en af modstandskampens største heltinder.
En utrolig, men sand historie!
Arrangeret i samarbejde med Hoved Biblioteket i Birkerød.

Hvem er man, når man er ædru? Og hvem blev man, fordi misbrug
farver alt?
Jesper Stein har været alkoholiker, siden han var ung. Hovedpersonen i hans prisbelønnede krimiserie, politimanden Axel Steen, har et
misbrug. Det samme havde Jesper Steins egen mor. Og de fleste af forfatternes litterære forbilleder fra Hemingway til Jack Kerouac, Malcolm
Lowry og Tom Kristensen.
I 2018 gik Jesper Stein i behandling. Og tilbage i sin opvækst for at forstå
familiens sammenbrud og alkoholens magt over ham som voksen. På
den baggrund skrev han først den rå og selvbiografiske roman Rampen,
som sidste år fik Læsernes bogpris. I foråret udkom romanen Ædru om
Steins alter ego; den 53-årige succesrige krimiforfatter Jesper, der skal
stoppe med at drikke, tage ansvar for sine svigt – og blive den, han er.
Ædru.
Mød Jesper Stein i samtale om misbrugets natur med formidler Preben
Hindberg.
Arrangeret i samarbejde med AOF, Frivilligcenter Rudersdal og Teglporten Rusmiddelcenter.

MA, 21. NOV, KL. 17:00
HOVEDBIBLIOTEKET, BIRKERØD
KR. 50

Anders Agner & Kampen om Amerika

TO, 10. NOV, KL. 19:00
HOVEDBIBLIOTEKET, BIRKERØD
KR. 50

Abort, inflation og identitetspolitik er blandt de brandvarme emner,
når amerikanerne går til midtvejsvalg 8. november og stemmer om
pladserne i det amerikanske parlament, Kongressen. Vigtigt for dem –
men også for os? Ja, absolut!
Med krigen i Ukraine er USA igen trådt frem som verdens supermagt og
en uundværlig partner for Europa. Mister Demokraterne deres snævre
flertal – og dermed også præsident Joe Bidens manøvrerum? Og hvem
står lige nu til at vinde kampen om det Hvide Hus i 2024?
Få Anders Agners skarpe analyse af kampen om Amerika i et topaktuelt
foredrag. Anders Agner er chefredaktør på netmediet Kongressen.com
om amerikanske samfundsforhold og en af landets mest benyttede
USA-analytikere i både tv og radio. Han er forfatter til en lang række
bøger om amerikansk politik og historie, senest Kennedy – Historien
Om USA’s Største Politiske Dynasti.

Store Kongensgade 23 - Søren Ulrik Thomsen

Rejs med en af Danmarks store lyrikere og essayister tilbagei historien
til ét definerende sted: I dette foredrag tager Søren Ulrik Thomsenos
med ind i erindringen med udgangspunkt i sin bog Store Kongensgade
23. Bogen er et reflekterede erindringsessay fuldt af minder omhans
pubertet og moderens depression og langvarige ophold påsindssygehospitaler. Om klasselærer Bodil, morfar Henning og skønne Jane
fraSølvgade Skole, men også med tanker om, hvorfor man skriver. Om
frygten foralderdommens rædsler, om efteråret, hvor alting på én gang
flammer op og dørud. Og om en lejlighed i Store Kongensgade 23, hvor
forfatteren boede et enkeltår …
Arrangeret i samarbejde med Historisk-topografisk Selskabfor Søllerødegnen og Hovedbiblioteket i Birkerød.

MA, 24. OKT, KL. 19:00
HOVEDBIBLIOTEKET, BIRKERØD
KR. 50

MA, 19. SEP, KL. 19:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 50
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Jazz
Foredrag
Fire aftener om Nordisk Jazz

En musikalsk foredragsaften med swingmusik

Thomas Heilmann
Der er mange fremragende jazzmusikere i de andre nordiske lande, som ud over at være inspireret af den amerikanske jazz, også
har tilført musikken en klang eller tone fra den nordiske musik. De
fire aftener vil præsentere nordisk jazz – musikere som Jan Johansson, Arne Domnerus, Alice Babs, Monica Zetterlund og Jan
Garbarek samt mange andre nordiske og tilrejsende amerikanske
musikere som f.eks. Stan Getz, Keith Jarrett og Duke Ellington.
Foredragene vil være illustreret med masser af film- og tv-optagelser. Thomas Heilmann, lektor er forfatter til en bog om Billie
Holiday. TH har lavet radioudsendelser om Billie Holiday, Count
Basie og Duke Ellington. Tidligere har der været afholdt aftener
om Billie Holiday, Duke Ellington, Jazzens Sangere, Jazzens Saxofonister, Jazz i Danmark, Jazzens Evergreens, Jazzens Pianister,
Jazzens Sangerinder og senest Jazzens Små Grupper.

En musikalsk foredragsaften med swingmusikBernadotte
Swingerspræsenterer et udvalg at kendte swingnumre og
fortæller om periodens komponisterog musikere. Swingmusikkens udspring er USA, hvor den startede som dansemusik
til jitterbug i1920-1930erne. Derpræsenteres numre af George
Gershwin,Oscar Peterson, Duke Ellington m.fl., såvel ballader som
hurtigere dansenumre. Bernadotte Swingers optræder iforskellige udgaver – trio, kvartet og kvintet. Denne aften er det kvintetten,som er på scenen med saxofon, basun, piano, bas, trommer
samt sang på nogle afnumrene. Undervejs vil det være muligt at
tagesig en svingom.
TO, 10. NOV, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 95

ON, 4. JAN, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 525

Jazz i Danmark

En aften om Ella Fitzgerald

Ole Schramm
I dette foredrag stille Ole Schramm skarpt, i lyd og billeder, på
jazzen i Danmark og svare på spørgsmålene: Hvad er den danske
guldalderjazz? Hvordan blev jazzen modtaget i Danmark? Fik
besættelsen betydning for jazzen? Hvorfor var New Orleans
musikken så populær i 1950’erne. Hvad var reaktionerne på
den moderne jazz? Hvilke danske jazzmusikere og sangere har
betydet noget for jazzen i Danmark? Hvordan har de amerikanske
jazzmusikere påvirket jazzen i Danmark? Hvilken betydning har
jazzen i dag? Ole Schramm er cand.mag. i historie og musik. Aktiv
jazzmusiker i flere bands.

Thomas Heilmann
Der skulle mere end en hård opvækst til at forhindre et sandt
talent i at blomstre. Historien om Ella Fitzgerald er på mange
måder lige så rørende som hendes fortolkninger af den store
amerikanske sangskat. Det var med disse sange hun fik sit store
gennembrud. Vi skal se og høre Ella fra 1930'erne til 1980'erne fra begyndelsen i Harlem, med vennerne i JATP, alene med sin
trio og sammen med f.eks. Count Basie, Duke Ellington, Frank
Sinatra og Louis Armstrong. Foredraget om Ella Fitzgerald bliver
både for syn og hørelse, idet der fortrinsvis vil blive anvendt
materiale fra film og TV. Thomas Heilmann er lektor og forfatter til
en bog om Billie Holiday. Han har lavet radioudsendelser om Billie
Holiday, Count Basie og Duke Ellington, og gennem de seneste 22
år foredrag om Basie, Ellington, pianisterne, saxofonisterne, sangerinderne, sangerne, dansk jazz, nordisk jazz og meget andet.

TO, 3. NOV, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 65

ON, 23. NOV, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 75

En aften om Fats Waller

Thomas Heilmann
Man kan næppe forestille sig en jazzmusiker mere sprudlende
musikalsk og elskelig end pianisten og sangeren Thomas Fats
Waller. Denne aften skal vi høre et udvalg af hans bedste indspilninger og naturligvis se alt, hvad der er bevaret af filmklip med
den glade mand. Thomas Heilmann er lektor og forfatter til en
bog om Billie Holiday. Han har lavet radioudsendelser om Billie
Holiday, Count Basie og Duke Ellington, og gennem de seneste 22
år foredrag om Basie, Ellington, pianisterne, saxofonisterne, sangerinderne, sangerne, dansk jazz, nordisk jazz og meget andet.
on, 30. nov, kl. 19:00
Kulturcenter Mariehøj, Holte
kr. 75

kontakt@aof-nordsj.dk - 45801900
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Musik og historie

Glemsel, længsel og genfødsel: Når mænd synger kvinder

Den danske musikhistorie gemmer mange smukke tekster og melodier
af kvindelige komponister og digtere. Nogle af dem, som Tove Ditlevsen, blev anerkendt som store kunstnere og har fået en kendt plads
i vores fælles kulturarv. Men mange er i dag, trods deres talent, kun
kendt af ganske få – en konsekvens af, at det i overvældende grad var
deres mandlige kollegaer, der dengang fyldte i rampelyset.
Hvem var disse kvindelige komponister og digtere? Hvad prægede
deres liv og deres kunst? Og hvordan lyder deres tekster og musik, når
vi møder dem gennem fire syngende mænd - eller som fællessang?
Det udforsker vi sammen denne aften. Herrekvartetten Copenhagen
Harmonists, som stod bag Bellmann-aftenen i foråret, har sammen
med deres sangerbroder, klaverlærer Kåre Duhn, gravet dybt i nodesamlingerne og de gamle sangbøger for at kunne fremføre en perlerække af kendte og - især - mindre kendte sange af kvindelige digtere
og komponister.
Aftenen bliver en smuk, længselsfuld og tænksom blanding af kvartetog solosang, fortælling – og fællessang, hvor alle kan være med, uanset
hvilket køn man bekender sig til.

Guidet rundtur i den ”nye” musik

Kåre Duhn
Det moderne gennembrud, industrialiseringen og to verdenskrige
sprængte alt i stumper og stykker.
Hvordan skulle man komme videre? Det var der mange bud på, fra
impressionisme over tolvtonemusik til nye enkle og meditative tonale
klange. I slutningen af 1800-tallet bragte Carl Nielsen med sine nærmeste medarbejdere Hilda Sehested og Nancy Dahlberg, det nye til Danmark, senere blev de selv tradition, mens nye komponister som Else
Marie Pade, Niels Viggo Bentzon og Per Nørgaard bragte nye impulser
fra den store Europæiske musik til Danmark og for de eventyrlystne var
der fantastiske nye klange at lytte til. De nyeste komponister arbejder
meget med mere lytte venlig musik og i andre medier somvideo og
performance.

ON, 26. OKT, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 85

ON, 5. OKT, KL. 19:00-21:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
2 GANGE, KR. 230/P RUD 205

Guidet rundtur i romantikkens musik

Kåre Duhn
Med Beethovens og Schuberts musik startede den turbulente romantiske periode i musikhistorien. Den faste orden vaklede, følelserne fik
frit løb. Friedrich Kuhlau blev venner med Beethoven, og Niels W. Gade
med Clara og Robert Schumann. H. C. Lumbye beundrede Wagner og
blev selv nordens Strauss og blev i det nyåbnede Tivoli den danske
underholdningsmusiks ukronede konge.
Den tonale kadence duftede mere og mere parfumeret og døde en
død i uendelig skønhed i senromantikken. De danske senromantiske
komponister druknede i det blændende lys fra Carl Nielsens fantastiske nye musik, men er ved at blive genopdaget.
Romantikken betyder stadig meget for vores begreber om kunst og
musik: Geniet, virtuosen, det unikke personlige kunstværk, den gode
eksklusive smag, som pøblen ikke deler, og dirigenten med sin taktstok
blev helte, og har været det siden.

Lutendrank og Paradiskorn
- vinens og krydderiernes historie

Hannah Kirkland
Hvad har vinen været brugt til i tidens løb, og ikke mindst hvordan tilberedte man den? Hvorfor var krydderiet statussymbol og hvordan indgik
peberkorn i boopgørelser? Hvorfor kostede et kilo kaffe det samme
som en hest? Kom og hør.
LØ, 3. DEC, KL. 14:00
HELSINGØR GUIDETOURS, HELSINGØR
KR. 150

ON, 14. SEP, KL. 19:00-21:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
2 GANGE, KR. 230/P RUD 205

Helsingør byvandring

En unik byvandring hvor vi starter turen i Renæssance Kælderen.
Ved stearinlysets skær, byder vi på en forfriskning, mens vifortæller om Helsingørs fascinerende historie, lige fra Øresundstoldens
begyndelse. Vi fortæller historier om konger og dronninger, storhed og fald, om Krogen og Kronborg, og mange andre dramatiske
hændelser, der har gjort Helsingør til den by vi kender i dag.
SE SIDE 28

Musikpakke: Romantikkens musik og den ”nye” musik
Kåre Duhn

ON, 14. SEP, KL. 19:00-21:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
4 GANGE, KR. 410/P RUD 360
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AOF NORDSJÆL
MALE- OG TEGN
Akryl- og oliemaling for øvede

Kristian Dahl
Undervisning i akryl- og oliemaling, farvelære, komposition og billedrum. Vi tager udgangspunkt
i en række spændende emner for at indøve tekniske malefærdigheder, og samtidig opbygger
vi et teoretisk fundament med individuelle fortolkningsmuligheder. Kurset er på højt niveau og
henvender sig til deltagere, der har arbejdet med maleri(er) i flere år.
ON, 7. SEP, KL. 09:30-13:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
12 GANGE, KR. 2035/P RUD 1765
TO, 8. SEP, KL. 09:30-13:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
12 GANGE, KR. 1815/P RUD 1575

Akryl, akvarelmaling, tegning og croquis

Joseph Salamon
Du har længe haft lyst til at tegne og male. Her er et kursus som egner sig til både øvede og helt
nye begyndere, da undervisningen er individuel. Vi arbejder med tegning, akvarel og akryl maling. Nogle gange arbejder vi ude i naturen og besøger museer og aktuelle udstillinger.
ON, 21. SEP, KL. 18:30-21:30
SØHOLMSKOLEN -TOFTEVANG, BIRKERØD
12 GANGE, KR. 1660/P RUD 1480

Skab kunstmalerier med oliemaling

Rikke Lydeking
Dette hold henvender sig både til begyndere og øvede. Det henvender sig også både til dem, der
gerne vil lave deres egne motiver og dem der gerne vil have øvelser af underviseren. Hver uge
gennemgår underviser Rikke Lydeking et nyt motiv og man vælger selv, om man vil prøve ugens
motiv eller hellere arbejde på eget motiv. Man vælger selv, hvor meget hjælp og vejledning man
gerne vil have af underviseren undervejs. Vi gennemgår forskellige teknikker som brunaille, grisaille, impasto, alla prima og clairobscur. Man kan naturligvis få hjælp til farveblanding, farvelære, brug af materialer, komposition, mm.
ON, 14. SEP, KL. 10:00-13:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
11 GANGE, KR. 1645/P RUD 1455

Maleri for øvede

Jesper Dalgaard
Dette kursus henvender sig til øvede malere, som ønsker vejledning og sparring til at vider udvikler og forny sit kunstneriske udtryk. Kursets består primært af opgaver, personlige samtaler og
fælles billedgennemgange. I løbet af året bliver der stillet 5 til 6 opgaver, som man frit kan vælge
at lave. Hvis man har brug for en udfordring. Eller mangler inspiration til det næste maleri. Der
bliver også afholdt fælles værkgennemgang en gang i måneden, hvor vi diskuter hinandens malerier. Til fælles inspiration. Der vil også jævnligt blive afholdt samtaler på to mands hånd. I løbet
af året vi der blive arrangeret 3 til 4 gruppeudstillinger på skolen eller udenfor huset. Det kunne
f.eks. være i en kunstforening. Det er igen frivilligt om man ønsker at deltage i disse udstillinger.
Hvis du har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til underviser Jesper Dalgaard
forsyningsmodul@hotmail.com.
TI, 6. SEP, KL. 10:00-13:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
13 GANGE, KR. 2150/P RUD 1890
TI, 6. SEP, KL. 13:45-17:15
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
13 GANGE, KR. 2150/P RUD 1890

kontakt@aof-nordsj.dk - 45801900
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LLANDS
NESKOLE
Lær at tegne hvad du ser med klassisk tegneteknik

Rikke Lydeking
Alle kan lære at tegne realistisk, men det kræver, at man træner øjet i at se linjer og former
og træner hjernen i at genskabe det, øjet ser. I slutningen af 1800-tallet udviklede Charles
Bargue figurer, som de klassiske akademier sidenhen har brugt til at lære sine studerende
at tegne. I de klassiske kunstakademier har man altid set tegning som grundstenen for
kunstnerisk arbejde. Det skyldes, at man med tegning kan træne hjernen og øjet i at se og
forstå linjer, form og rum, og denne træning optimerer resultatet, når man bevæger sig over i
maleriet. Hans figurer er perfekte til at lære at se og genskabe former.
Man vil opdage, at de øvelser vi udsætter hjernen for i kurset, vil påvirke, hvordan man ser og
forstår figurer i verdenen omkring én og i sine egne malerier. Er du selvlært billedkunstner
vil du opdage, at du bliver bedre til at se og forstå dine linjer, dine skygger, dine former, din
komposition og rummet i dine billeder. Er tegning helt nyt for dig, vil du opdage, at du kan
lære at tegne alting, som de ser ud i virkeligheden.
ON, 14. SEP, KL. 14:00-17:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
11 GANGE, KR. 1645/P RUD 1485

Klassisk tegning på Glyptoteket –
for alle

Rikke Lydeking
Kom med på Glyptoteket og lær klassiske tegneteknikker brugt på kunstakademier rundt
omkring i verdenen. Vi tegner efter museets
græske ogromerske skulpturer sammen, så
man kan forvente en både lærerig og hyggelig
oplevelse. Vi skal studere skulpturernes former, linjer, lys og skygge som man gør i klassisk
realisme. Underviseren finder en skulptur til
den enkelte kursist, der passer til niveauet.
Alle kan deltage.
SØ, 9. OKT, KL. 13:00-16:00
GLYPTOTEKET, KØBENHAVN V
1 GANG, KR. 285

Klassisk tegning på Thorvaldsens
Museum – for alle
Akryl og farveforståelse

Carla Westphal
Lær at skabe dit indre billede og omsæt det til et udtryksfuldt maleri. Ved hjælp af forskellige teknikker og øvelser, herunder anvendelse af musik, arbejder vi med at skabe et indre
billede, som du efterfølgende udtrykker på lærred i den form og stil, der ligger bedst for til
dig.
ON, 7. SEP, KL. 18:00-21:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 2890/P RUD 2550
TI, 6. SEP, KL. 18:00-21:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 2890/P RUD 2550

Rikke Lydeking
Kom med på Thorvaldsens Museum og lær
klassiske tegneteknikker brugt på kunstakademier rundt omkring i verdenen. Vi tegner efter
Thorvaldsens flotte skulpturer sammen, så
man kan forvente en både lærerig og hyggelig
oplevelse. Vi skal studere skulpturernes former, linjer, lys og skygge som man gør i klassisk
realisme. Underviseren finder en skulptur til
den enkelte kursist, der passer til niveauet.
Alle kan deltage.
SØ, 13. NOV, KL. 13:00-16:00
THORVALDSENS MUSEUM, KØBENHAVN K
1 GANG, KR. 285

MA, 5. SEP, KL. 10:30-14:45
KULTURHUSET I FARUM
17 GANGE, KR. 3400
ON, 7. SEP, KL. 13:15-17:15
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 3060/P RUD 2675
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Kreative aktiviteter for børn, unge og voksen

Tegneserie-weekend

Keramik

Rikke Lydeking
På dette weekend-kursus kan du lære, hvordan man laver tegneserier. Du lærer, hvordan man skaber og tegner en historie, karakterer og
tegneseriens univers. Du lærer også om paneler, bevægelse, talebobler,farvelægning og line art. Vi bruger den første dag på at lave historie,
karakterer og skitser og den sidste dag laver vi farvelægning og line art,
så du har en kort, færdig tegneserie, når du er færdig.

Clara Gewecke
Du får en håndværksmæssig forståelse for keramik, så du formår at
styrke dit individuelle udtryk. Vi gennemgår de keramiske teknikker, og
der er mulighed for at arbejde selvstændigt - selvfølgelig med grundig
vejledning fra underviseren.
FR, 28. OKT, KL. 17:00-15:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
4 GANGE, KR. 1125/P RUD 1010

LØ,OG SØN. 24. OG 25. SEP, KL. 10:00-13:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 435/P RUD 395

Tegn eller mal portrætter af hinanden for børn/voksen

Rikke Lydeking
Dette er en mulighed for at få nogle hyggelige, sjove og lærerige timer
med dit barn eller barnebarn. Med vejledning fra billedkunstner Rikke
Lydeking skal i skiftevis lave portrætter af hinanden. Det er en speciel
oplevelse at lave et portræt af hinanden, da man virkelig skal være
til stede. Det kan også være en sjov oplevelse at lave portrætter af
mennesker man er i familie med, da det bliver så tydeligt, hvordan man
ligner hinanden. Man bestemmer selv, om man vil tegne eller male. I får
nogle tips til, hvordan man kan lave portrætter. Afhængig af jeres og
børnenes interesser, kan I lære om, hvordan man tegner og maler øjne,
næse, mund, hår m.m. Rikke Lydeking har erfaring med at undervise
både børn og voksne

Hækling - kom godt igang

Sofie Egelund Gøncell
Dette kursus er til dig der aldrig har hæklet før, men gerne vil lære det.
1. gang starter vi med og hækle en karklud, som er fundamentet for at
kunne hækle mere udfordrende ting. Vi snakker om hækleopskrifter,
så du forstår at læse en begynder opskrifter og derefter kan prøve dig
frem hjemme. Jeg vil også her vise hvor man finder gratis opskrifter og
hvor man kan finde opskrifter som video, der er nemme at følge.
2. gang vil du lære at hækle en blyantsholder, så du senere kan hækle
kurve til opbevaring, da samme teknik er anvendt.

LØ. OG SØ, 17. OG 18. SEP, KL. 10:00-13:00
Kulturcenter Mariehøj, Holte
2 gange, kr. 480 (1 voksen + 1 barn)
Hold i efterårsferien
TI. OG ON. 18. OG 19. OKT. KL. 10:00-13:00
Kulturcenter Mariehøj, Holte
2 gange, kr. 480 (1 voksen + 1 barn)

SØ, 2. OKT, KL. 10:00-14:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
2 GANGE, KR. 530/P RUD 480

Keramik voksen/barn

Clara Gewecke
Tag dit barn med på weekendkursus i keramik. Her bliver I sammen
introduceret i forskellige teknikker, bl.a. plade- og pølseteknik. Der vil
være er rig mulighed for at være kreativ på egen hånd, så tag gerne
ideermed hjemmefra eller bliv inspireret og få hjælp fra underviseren.
Kun leretsætter grænser. De første to dage bearbejder, former og pusler vi om den råler, og tredje gang mødes vi for at glasere de for glødet
emner.

Hækling - tasker og kurve

Sofie Egelund Gøncell
Har du prøvet at hækle ting som karklude før og ønsker at komme i
gang med et større projekt, kan du på dette kursus lære at lave tasker.
Når først du kender teknikken kan du lave tasker i mange forskellige
størrelser. Du lærer at lave to typer af bunde, selve tasken og til sidst
hanken/stropperne.

LØ, 3. DEC, KL. 10:00-15:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
3 GANGE, KR. 905 VED 1 VOKSEN + 1 BARN,
KR. 1085 VED 1 VOKSEN + 2 BØRN,

kontakt@aof-nordsj.dk - 45801900

SØ, 20. NOV, KL. 10:00-14:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
2 GANGE, KR. 530/P RUD 480
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SMYKKEKURSER
Sølvarbejde
- efterårsferien uge 42

Kirsten Henriksen
Kom godt i gang – eller videre med smykker i sølv. Vi arbejder med grundteknikker inden for sølvarbejde: Formgivning,
lodning, slibning og efterbehandling.
Har du allerede erfaring med sølvarbejde er der mulighed for at arbejde
med indfatning af sten, omsmeltning af
guld og sølv m.m. Undervisningen tager
udgangspunkt i dine forudsætninger
ogideer, og vil både bestå af fælles gennemgang af valgte emner og individuelt
arbejde. Vi bruger kobber, messing og
ædle metaller. Sølv, halvfabrikata, sten
og perler kan købes på kurset, men har
du selv materialer, er du er velkommen
til at medbringe dem.
MA-FR, 24.-28. OKT, KL. 10:00-14:25
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
5 GANGE, KR. 1250/P RUD 1125

Smykkekursus - Weekendkursus

Kirsten Henriksen
Forkæl dig selv eller en, du holder af, med
funklende smykker uden at skulle lægge hele
pensionsopsparingen hos juveleren.
Lær at binde perler med sølvtråd, lave smukke
armbånd, brillante øreringe og store og små
halskæder. Design dine egne kollektioner eller
lad dig inspirere af internationale mærker og
brands.
Vi arbejder primært med perler, men du
får også en grundlæggende introduktion til
sølvarbejde herunder lodning, formgivning og
efterbehandling.
Undervisningen tager udgangspunkt i dine ønsker, behov og forkundskaber, og du behøver
ikke selv medbringe materialer eller værktøj.
For de øvede er der mulighed for at smelte
gamle guld - og sølvsmykker om.
LØ OG SØ, 17. OG 18. SEP, KL. 10:00-15:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
2 GANGE, KR. 645/P RUD 585
LØ, OG SØ. 8.OG 9. OKT, KL. 10:00-15:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
2 GANGE, KR. 645/P RUD 585
LØ, OG SØ. 19. OG 20. NOV, KL. 10:00-15:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
2 GANGE, KR. 645/P RUD 585

Perlekæder Workshop

Kirsten Henriksen
Trænger dine perlekæder til at blive trukket
om?
Vi gennemgår teknikkerne for omtrækning/
trækning af perlekæder, og ser på forskellige
typer af låse. Du kan vælge at bruge wiretråd
eller silketråd med eller uden knuder imellem
perlerne. Du lærer at lave den rigtige finish og
montering af lås, så din kæde får et professionelt look.
SØ, 21. AUG, KL. 10:00-14:15
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
1 GANG, KR. 300

Perlevindinger

Kirsten Henriksen
Forny garderoben med nye flotte smykker i
forårsfarver
Få helt styr på vikleteknikken, hvor man med
sølvtråd sætter perler sammen med sølvtråd,
med eller uden kæde imellem, til armbånd,
halskæder eller øreringe.
Du kan låne alt det nødvendige værktøj. Har
du selv perler og halvfabrikata, så tag det
gerne med.
LØ, 13. AUG, KL. 10:00-14:15
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
1 GANG, KR. 300

Smykkekursus - torsdage
Kirsten Henriksen

TO, 27. OKT, KL. 17:30-21:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
3 GANGE, KR. 770/P RUD 695
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Musik og sang
Klaver

Leif Svensson
Bach, Mozart, viser eller rytmisk klaver? Du
bestemmer. Becifring forklares grundigt.
ON, 24. AUG, KL. 16:00-20:00
MUSIK LEIF SVENSSON, ALLERØD
10 GANGE, KR. 1595

Klaver

Klarinet

Alice Busk
Lær at spille fra bunden. Vi begynder med
enkle øvelser og melodier, lærer toner, noder
og grundelementer i et roligt tempo, hvor alle
kan være med og samtidig have det sjovt.
Efterhånden som vi bliver bedre og bedre,
spiller vi os op i sværhedsgrad, og senere
spiller vi sammen eller alene efter eget ønske
og niveau.
MA, 5. SEP, KL. 16:00-20:00
SØHOLMSKOLEN -TOFTEVANG, BIRKERØD
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425
TI, 6. SEP, KL. 16:00-20:00
SØHOLMSKOLEN -TOFTEVANG, BIRKERØD
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425

Klarinet

Christian Grönlund
Som ny klarinettist anbefaler jeg at du starter
på en Bb klarinet. Du starter med at lære
klarinettens greb, klag og toner at kende og
derefter at læse noder og spille lette rytmer.
Lidt senere begynder vi at spille dine favoritmusikstykker, improvisation og meget mere,
alt efter dine ønsker. Er du middel eller øvet
elev tager jeg udgangspunkt i hvor du er i din
klarinet udvikling og dine ønsker.
LØ, 13. AUG, KL. 08:30-12:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425
FR, 28. OKT, KL. 08:30-12:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425

Kåre Duhn
Uanset om dine hænder aldrig har rørt en
tangent, om barndommens klaverundervisning er helt glemt, eller om du faktisk er
lidt af en klaverhaj, der bare gerne vil være
endnu bedre, så er Op på tangenterne et
sjovt udfordrende og musikalsk bidrag til din
kreative side. Vi spiller klassiske værker fra alle
perioder af musikhistorien, underholdningssange og viser og kaster os måske ud i lidt jazz,
hvis du er frisk på det.

Saxofon

Christian Grönlund
Som ny saxofonist anbefaler jeg at du starter
på altsaxofon. Senere kan du evt. vælge at
skifte til en sopran, tenor og baryton saxofon.
Du starter med at lære saxofonens greb, klag
og toner at kende og derefter at læse noder og
spille lette rytmer. Lidt senere begynder vi at
spille dine favorit musikstykker, improvisation
og meget mere, alt efter dine ønsker. Er du
middel eller øvet elev tager jeg udgangspunkt
i hvor du er i din saxofon udvikling og dine
ønsker.
FR, 12. AUG, KL. 08:30-12:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425
FR, 28. OKT, KL. 08:30-12:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425

Klaver

Alice Busk
Ærgrer du dig over, at du aldrig fik lært at spille
klaver som barn, eller er tidligere klaverundervisning bare gået i glemmebogen? Så husk,
at det aldrig er for sent, hvis lysten og modet
er der. Lær på ny eller genopfrisk tonerne,
melodierne og akkorderne. Her arbejder vi
med node- og rytmelære. Du er selv med til at
vælge, hvilke musikstykker vi spiller, og du får
også gode råd fra underviseren, så det altid
ender med spændende numre, der passer til
dit niveau og din musiksmag.
TI, 6. SEP, KL. 16:00-20:00
SØHOLMSKOLEN -TOFTEVANG, BIRKERØD
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425
MA, 5. SEP, KL. 10:00-14:00
BIRKERØD, BIRKERØD
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425
MA, 5. SEP, KL. 16:00-20:00
SØHOLMSKOLEN -TOFTEVANG, BIRKERØD
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425
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MA, 5. SEP, KL. 10:00-14:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425
TI, 6. SEP, KL. 18:00-20:00
TRØRØDSKOLEN, VEDBÆK
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425
ON, 7. SEP, KL. 19:00-21:00
RUDE SKOV SKOLEN -SJÆLSØ, BIRKERØD
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425

Guitar

Arne Møller
Vil du lære at spille guitar? Så start nu! Der
lægges vægt på guitarspil, som man kan synge
til. Det kræver ikke nodelæsning, men træning
i akkorder, basgange, anslag og fingerspil.
Melodier: I første omgang skal det være ret
simple melodier; men når der er udviklet en
vis sikkerhed i brug af akkorder og anslag,
bliver der mange muligheder - lige fra Stones,
Beatles og Joan Baez, via The Band og Kim
Larsen til Bryan Adams, Lis Sørensen og
Shakira.
TO, 8. SEP, KL. 15:00-20:00
ARNE MØLLER, VÆRLØSE
10 GANGE, KR. 1435

SKAB DIN EGEN MUSIK
Du kommer måske ikke til at
spille som Mozart eller synge
som Adele, men hvis du melder
dig til et af vores mange musikhold,
vil du helt sikkert lære en
masse, samtidig med at du har
det hyggeligt og sjovt.

Musik og sang
Guitar og folkeinstrumenter

Kåre Duhn
I folkemusik bruges en bred vifte af instrumenter, og på dette hold kan vi tilbyde
undervisning i: guitar/ukulele, mandolin/
violin, bratsch/tenorbanjo. Lær akkorder og
melodispil helt fra bunden. Vi gennemgår
grundteorien ud fra dine forudsætninger og
ønsker, og du lærer lette, velkendte melodier,
som du føler dig tryg ved og samtidig kan nyde
at spille.
MA, 5. SEP, KL. 10:00-14:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425
TI, 6. SEP, KL. 18:00-20:00
TRØRØDSKOLEN, VEDBÆK
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425
ON, 7. SEP, KL. 19:00-21:00
RUDE SKOV SKOLEN - SJÆLSØ, BIRKERØD
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425

Guitar

Leif Svensson
Guitaren er et uundværligt soloinstrument.
Nu har du mulighed for at lære at beherske
det uforlignelige instrument som akkompagnement til sang og andre instrumenter, eller
blive endnu bedre til at spille - som solist eller
del af et band. Forkæl dig selv med kompetent undervisning, nyd lyden af de sprøde
toner, og lad din sjæl blive forenet med et af
verdens mest eftertragtede instrumenter.
Undervisning mandag, tirsdag eller onsdag
efter aftale med underviseren.
TI, 23. AUG, KL. 16:00-20:00
MUSIK LEIF SVENSSON, ALLERØD
10 GANGE, KR. 1595

Harmonika

Jonko Jordanov
Ud og ind - træk og tryk. Sådan! Mere skal der
ikke til for at sætte gang i harmonikaen. Hvis
du alligevel ikke føler dig helt rustet til det
store skønspil, så er dette kursus noget for dig.
Lær at spille harmonika fra bunden og sådan
rigtigt, så resulatet bliver både flot og velklingende. På harmonikaen kan du nemlig spille
stort set al slags musik - fra den populære folkemusik til det klassiske eller mere poppede.
Du lærer at læse noder og blive fortrolig med
de mest elementære numre og toner.

Harmonika

Leif Svensson
Harmonikaen er meget mere end et sømandsinstrument. Og harmonikaen er langt fra på
vej væk fra den musikalske scene. Instrumentet er tværtimod et helt lille orkester i sig selv
med melodi, rytme og harmoni, og samtidig
er det et utrolig taknemmeligt instrument, for
det tager ikke lang tid at opnå et tilfredstillende resultat.
MA, 22. AUG, KL. 16:00-20:00
MUSIK LEIF SVENSSON, ALLERØD
10 GANGE, KR. 1595

Blokfløjte

Kathrine Brandt
Måske har du spillet blokfløjte tidligere og
har lyst til at komme igang igen - eller måske
drømmer du om at lære at spille et blæseinstrument? Undervisningen vil blive tilrettelagt
efter den enkelte elevs ønsker og behov. Vi
kommer bl.a. til at arbejde med teknik/artikulation, vejrtrækning, frasering og intonation.
TI, 16. AUG, KL. 15:00-20:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425
TI, 1. NOV, KL. 15:00-20:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425

TO, 8. SEP, KL. 15:00-19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425
TO, 24. NOV, KL. 15:00-19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425

Sang og stemmetræning

Kathrine Brandt
Alle kan synge! Det skal være sjovt at synge!
Og så får man det så godt af at synge! Det er
mit udgangspunkt når jeg underviser i sang.
Du behøver ikke at have sunget før. Jeg vil
bl.a. arbejde med din vejrtrækning, udvikle
dit stemmeomfang og meget mere. Vi vil
sammen træne din stemme, ved hjælp af
sangøvelser, men også udvikle din teknik og
musikalitet gennem at arbejde med en sang,
arie eller korstemme.
TI, 16. AUG, KL. 15:00-20:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425
TI, 1. NOV, KL. 15:00-20:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
10 GANGE, KR. 1450/P RUD 1425

Syng i Why Not-koret

Ann-Cathrine Nesager
Why Not er et rytmisk kor for dig, der elsker at
synge med andre. Du behøver ikke at have en
solist i maven, men du skal ha' styr på stemmen. Vi synger flerstemmigt - primært pop på dansk og engelsk. Du behøver ikke at kunne
læse noder for at være med. På repertoiret
er musik af blandt andre Mads Langer, Sting,
Sade, Danseorkestret og U2
ON, 7. SEP, KL. 20:00-22:00
ALLERØD KOMMUNALE MUSIKSKOLE,
ALLERØD
13 GANGE, KR. 755

Vi har undervisning for både begyndere og øvede på små hold,
hvor to kursister deler en lektion (45 min.) pr. gang inden for holdets samlede tid. Du kan aftale tidspunkt inden for det annoncerede tidsrum.
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Natur og mennesker
Bridge med naturmetoden

Leif Øgaard
Med dette AOF-kursus ”Bridge med naturmetoden” kan du få
smag for at blande dig med 25.000 aktive spillere i Danmark. Vi
starter simpelthen med det sjove – nemlig at lære at spille kort.
Lær at forstå hvad spillet går ud på (tage en masse stik) og lær
at bruge de værktøjer som skal indøves. Snyd er ikke tilladt, men
list og bedrag påskønnes. Lær at din hjerne er det allervigtigste
redskab. På den sjove måde lærer du om du har anlæg for spillet.
Du risikerer ikke at miste overblikket ved at indlede med en masse
kedelig meldeteori.
MA, 5. SEP, KL. 18:30-21:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
14 GANGE, KR. 1185/P RUD 940

Matematik boost

Arne Møller
Matematik boost Er du eller dit barn gået i stå i matematik, føler
at faget er ”fjendeland”, og fører det ofte til skænderier i familien?
Intensivt kursus for unge og forældre i ganske små grupper (4
deltagere).
Hvis du virkelig er motiveret, kan vi lave mirakler. Selv om matematik har været et ”hadefag” i lang tid, og selv om du måske tror, at du
er talblind, så kan faget godt blive til et håndterligt redskab på kort
tid, fordi det meste kan klares med ro, koncentration, tryghed og
afkodning af et par besværligheder.

Dit livs historie – fortæl den!

TO, 6. OKT, KL. 17:00-18:40
ARNE MØLLER, VÆRLØSE
5 GANGE, KR. 1180

Frank Kjørup
Dette er et særligt tilbud til dig som går med tanken om at fortælle
historien om dit liv. Det kan være for at dele – for slægten og
eftertidens skyld – eller for din egen skyld. At arbejde med sine
erindringer og give det oplevede udtryk, er både oplysende forandre og udviklende for én selv. At fortælle giver sammenhæng,
indadtil og udadtil. Erindringsværkstedet tilbyder redskaber til
dette arbejdesamtidig med et praktisk fællesskab til inspiration
omkring processen.
TO, 8. SEP, KL. 14:00-15:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
8 GANGE, KR. 920/P RUD 840

Forfatterværkstedet

Bjarne Bo Jensen
Ved Biolog Bjarne Bo Jensen, Ornitolog Fuglene har igennem tiderne inspireret forfattere og komponister. Men hvordan opfatter
fuglene selv deres ytringer? Og hvordan omformes fuglesang til
lyrik og komposition. Ornitologen Bjarne Bo Jensen vil give talrige
eksempler fralitteraturen, både prosa og lyrik, og fra musikken,
både fra vokalmusik oginstrumentalmusik, og i forskellige genrer.
Der vil ligeledes blive givet eksempler på fuglenes forekomst i
skabelsesmyter og religion. Spørgsmålet er som nævnt, hvordan
fuglene selv opfatter deres ytringer. Er det måske også kunst for
dem? I det mindste tyder nyere forskning på, at der er mange.

Frank Kjørup
Kunne du tænke dig at skrive? Så er det bare med at komme i
gang – tag og skriv! Dette er i al sin enkelhed meningen med dette
særlige og nye kursustilbud, Forfatterværkstedet, varetaget af
erfaren forfatter og litterat. Fokus er på praktiske skriveøvelser og
respons på kursisternes egne skriftlige produkter. Sideløbende
vil der være øvelser i sproglig opmærksomhed, introduktion til
basale begreber og greb, skærpelse af bevidstheden om form
og funktion i lyset af den enkelte skrivendes intention med det
skrevne. At skrive er noget enhver bliver bedre til igennem at
holde sig sprogligt i form, ved at holde et vågent øje – og et ikke
mindre vågent øre – med det sproglige udtryk og dets virkning.
Som deltager vil du, kort sagt, blive klædt på med alt det nødvendige, som kunsten kræver.

MA, 26. SEP, KL. 19:00-20:40
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
2 GANGE, KR. 260/P RUD 235

TO, 8. SEP, KL. 16:00-17:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
8 GANGE, KR. 920/P RUD 840

Fugle som inspiratorer i litteraturen og musikken
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SLÆGTSFORSKNING

Introduktion til slægtsforskning

Slægtsforskning – workshop for øvede

Jonna Andersen
De vigtigste kilder til slægtsforskning er tilgængelige på nettet, hvor
man i ro og mag kan søge oplysninger hjemmefra - døgnet rundt.
Men hvordan griber du det an, hvor skal du starte, og hvordan systematiserer du de indsamlede oplysninger?

Hans Peter Poulsen
Få inspiration og hjælp til at komme videre med din slægtsforskning
og slægtens historie. Underviseren kommer med opgaver og oplæg
om brugen af arkivalier på nettet og med forslag til løsning af deltagernes problemer. Vi hjælper hinanden, deler erfaringer og skal også
træne læsning af gotisk håndskrift.

TI, 6. SEP, KL. 10:00-12:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
1 GANG, KR. 155/P RUD 140

ON, 28. SEP, KL. 10:15-13:00
HOVEDBIBLIOTEKET, BIRKERØD
8 GANGE, KR. 1200/P RUD 1080

Slægtsforskning grundkursus

TO, 29. SEP, KL. 10:00-12:45
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
8 GANGE, KR. 1200/P RUD 1080

Jonna Andersen
Kom godt i gang med slægtsforskningen eller få genopfrisket dine
kundskaber. I dag findes de fleste kilder på internettet. På kurset
lærer du at finde oplysninger om dine aner både i de grundlæggende kilder, kirkebøger og folketællinger samt i supplerende kilder som
skifter, lægdsruller, godsarkiver, aviser og de særlige københavnske
arkivalier. Du får også en introduktion til gotisk håndskrift, og vi ser
på systematisering af de indsamlede oplysninger samt formidling
af slægtshistorien. Kom og få inspiration til en meget spændende
hobby.

Lægdsruller

Jonna Andersen
Lægdsrullerne (lister over værnepligtige mænd) rummer mange
oplysninger om vores mandlige aner. Hvor kom de fra? Hvor tog de
hen? Havde de fysiske kendetegn eller handicaps? Hvor aftjente de
deres værnepligt? På dette kursus gennemgår vi systemets opbygning og lærer at finde rundt i lægdsrullerne på internettet.

TI, 27. SEP, KL. 10:00-12:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
8 GANGE, KR. 995/P RUD 895

TI, 13. SEP, KL. 10:00-12:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
2 GANGE, KR. 290/P RUD 265

Slægtsforskning let øvede

Dit livs historie – fortæl den!

Jonna Andersen
Har du gennemgået grundkurset? Eller har du tidligere beskæftiget dig med slægtsforskning og ønsker en opdatering? Så er dette
kursus for let øvede måske noget for dig. Vi repeterer opslag i kirkebøger og folketællinger og arbejder videre med emner som skifter,
lægdsruller og gotisk skriftlæsning. Andre emner kan tages op efter
deltagernes ønske. Medbring gerne egen PC.

Frank Kjørup
Dette er et særligt tilbud til dig som går med tanken om at fortælle
historien om dit liv. Det kan værefor at dele – for slægten og eftertidens skyld – eller for din egen skyld. Atarbejde med sine erindringer
og give det oplevede udtryk, er både oplysende forandre og udviklende for én selv. At fortælle giver sammenhæng, indadtil og udadtil.
Erindringsværkstedet tilbyder redskaber til dette arbejdesamtidig
med et praktisk fællesskab til inspiration omkring processen. Hvordankommer jeg i gang? Hvor skal jeg starte? Skal jeg skrive? Fremfor
althandler det om at finde den stemme, som får processen – for dig
– til at strømme. Sammen arbejder vi med at give strømmen form.
Giv dig selv en gave – giv dit liv videre: Nu som historie.

TI, 27. SEP, KL. 16:30-18:30
HOVEDBIBLIOTEKET, BIRKERØD
8 GANGE, KR. 995/P RUD 895

TO, 8. SEP, KL. 14:00-15:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
8 GANGE, KR. 920/P RUD 840
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Sprog
Engelsk A2-1

ENGELSK
Engelsk A1-1 (intensivt for begyndere)

Du er begynder eller har måske lært engelsk
for mange år siden uden at bruge det. Her
får du mulighed for at opbygge og udvide dit
ordforråd. Grammatikken kommer på plads
via samtaler og øvelser. Du får større sproglig
sikkerhed i samtale og hverdagssituationer, så
du fx kan klare dig bedre på rejser.
Undervisningen foregår i en tryg, afslappet
og uformel atmosfære som giver den bedste
basis for læring.
TI, 20. SEP, KL. 17:00-19:35
VÆRLØSE
12 GANGE, KR. 2055
ON, 21. SEP, KL. 17:00-19:35
FARUM
12 GANGE, KR. 2055
TO, 22. SEP, KL. 17:00-19:35
HØRSHOLM
12 GANGE, KR. 2055

Engelsk A1-2

Frank Kjørup
Du er begynder eller har måske lært engelsk
for mange år siden uden at bruge det. Her
får du mulighed for at opbygge og udvide dit
ordforråd. Grammatikken kommer på plads
via samtaler og øvelser. Du får større sproglig
sikkerhed i samtale og hverdagssituationer, så
du fx kan klare dig bedre på rejser.
TO, 8. SEP, KL. 12:00-13:40
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
11 GANGE, KR. 1075/P RUD 965

Sprog bygger broer

Asta Vazgauskaite
Vær med til at fejre den Europæiske sprog dag og flersproglighed af vores kontinent. Hvert år opfordrer Europarådet, der står
bag initiativet siden 2001, de unge og de ældre at lære diverse sprog og har som hovedmål at fremme, bevare og styrke
Europas rige sprogmangfoldighed. Med årets tema "Sprog
bygger broer" vil filolog og sprogunderviser Asta holde et oplæg
i forbindelse med markeringen den 26. september, hvor hun
fortæller om europæiske sprog historie og diversitet, samt deler sin viden om fremmedsprog læremetoder og den flersproglige hjerne. Om oplægsholderen: Asta er uddannet i engelsk og
russisk filologi og taler en række fremmedsprog. Hun har over 10
års erfaring som underviser i engelsk, norsk og russisk.
MA, 26. SEP, KL. 19:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
KR. 65 KR. 65 (ER DU DELTAGER PÅ ET SPORGKURSUS I EFTERÅRET 2022 ER FOREDRAGET GRATIS)
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Vibeke Khan
Du har haft engelsk i skolen, men du mangler ordforråd og sproglig rutine. Kurset giver
dig mulighed for at opbygge og udvide dit
ordforråd. Grammatikken kommer på plads
via samtaler og øvelser. Du får større sproglig
sikkerhed i samtale og hverdagssituationer, så
det bliver meget sjovere at tale engelsk.
FR, 16. SEP, KL. 10:00-11:40
KULTURHUSET I HELSINGE
17 GANGE, KR. 1665

Engelsk B1+

Vibeke Khan
Du taler et rimeligt engelsk, men kunne godt
bruge et større ordforråd samt mere rutine
og sikkerhed. Det kan dette kursus afhjælpe.
Fokus er på at udvide ordforrådet, bedre
sætningskonstruktioner og øge sikkerheden
i talesproget. Via samtale får vi styr på grammatikken, så sproget bliver mere flydende.
Målet er at kunne klare sig godt på engelsk i arbejds- og hverdagssituationer samt på rejser.
FR, 16. SEP, KL. 12:00-13:40
KULTURHUSET I HELSINGE
17 GANGE, KR. 1665

Engelsk B2

Tove Lisa Nielsen
English conversation at an upper-intermediate level. Spoken fluency will be practiced while
reading and talking about British- and American English texts and newspaper articles and
about whatever else might interest the class.
A few grammar exercises will be included in
the lessons.
ON, 5. OKT, KL. 10:00-12:00
MANTZIUSGÅRDEN, BIRKERØD
12 GANGE, KR. 1480/P RUD 1330

Har du også prøvet at få serveret noget helt andet end det, du troede, du havde bestilt på en tyrkisk taverna, et italiensk trattoria eller en fransk bistro? Meld dig til et af vores mange sproghold, hvis du drømmer om at bestille frokost
på flydende (eller bare næsten flydende) engelsk, italiensk eller fransk, næste gang du er ude at rejse. Eller måske
synes du, det kunne være spændende at lære et af verdens mest talte sprog – spansk?
Fransk A1-2

FRANSK
Fransk A1-1 - A1-2

Birgitte Ehrhardt
For dig som aldrig har haft fransk før. Eller som
har glemt alt det, du engang kunne.
Du lærer at præsentere dig. Og du lærer de ord,
du har brug for til at købe ind, bestille mad og
finde vej.
Du lærer om forskellen på dansk og fransk
mentalitet. Vi fører enkle samtaler med fokus
på spørgsmål og svar og læser enkle tekster om
dagligdags emner. Vi snuser til den grundlæggende grammatik, fx ordenes køn, navneordenes
og tillægsordenes bøjning og udsagnsordenes
nutidsformer og træner udtale.
TI, 20. SEP, KL. 14:00-15:40
SATELLITTEN, VÆRLØSE
12 GANGE, KR. 1390

Fransk A1-1 (begynder)

Begynderholdet er for dig, der intet kendskab har
til sproget og ønsker at starte helt fra bunden. I
undervisningen øver vi talefærdighed, forståelse
for sprogets opbygning og grammatik. Vi øver
gerne på sjove måder og altid i et tempo der er
menneskeligt.
TI, 20. SEP, KL. 19:00-20:40
MANTZIUSGÅRDEN, BIRKERØD
12 GANGE, KR. 1195/P RUD 1075

Birgitte Ehrhardt
Du kan lidt fransk.
Vi træner evnen til at samtale om emner som
arbejde, familieforhold, interesser og bolig. Og vi
træner evnen til at forstå talt fransk. Vi snakker
også om fransk kultur og samfundsliv. Undervisningens tempo og indhold følger kursisternes
niveau og behov.
TI, 20. SEP, KL. 16:00-17:40
SATELLITTEN, VÆRLØSE
12 GANGE, KR. 1390

Fransk A2-1 - A2-2

Lis Brix
Holdet er et fortsætterhold, der har været
gennem den elementære sproglige træning.
Deltagerne kan formulere sig på fransk ud fra de
(ret lette) læste tekster, deltage i samtale om det
aktuelle materiale med støtte i teksternes temaer, og læreren lægger derudfra op til uddybende
opgaver (omskrivning af sproglige situationer,
skriftligt/mundtligt arbejde med grammatik,
gloser og kreative udfordringer).
Der vil være fokus på udtale og udtryksfærdighed, så deltagerne kan begå sig i hverdags- og
rejsesituationer. Sprogindlæringen basers på
både mundtlige og skriftlige aktiviteter.
MA, 19. SEP, KL. 17:00-18:40
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 1945/P RUD 1775

Fransk A1-1 (intensivt for begyndere)

Begynderholdet er for dig, der intet kendskab har
til sproget og ønsker at starte helt fra bunden. I
undervisningen øver vi talefærdighed, forståelse
for sprogets opbygning og grammatik. Vi øver
gerne på sjove måder og altid i et tempo der er
menneskeligt.
ON, 21. SEP, KL. 17:00-19:35
FARUM
12 GANGE, KR. 2055
TI, 20. SEP, KL. 19:00-21:35
BIRKERØD
12 GANGE, KR. 2055
TO, 22. SEP, KL. 17:00-19:35
HØRSHOLM
12 GANGE, KR. 2055

Sproghold
AOF eller underviseren
står gerne til rådighed med
yderligere information om
holdet.
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Sprog
Italiensk A2-1

ITALIENSK
Café Italiensk

Luca Giancotti
Syntes du også det er hyggeligt at sidde på
Café, småsludre med den lokale, bestille det
rigtige mad og i det hele taget kunne begå dig
på Italiensk.
Så skal du med på dette hold. Her sidder vi
ikke med næsen i bøgerne. Her er der meget
afslappet stemning, vi ændre pensum hvis
der er noget der er aktuelt her og nu, mens
vi stille og roligt bliver bedre og bedre til det
Italiensk sprog.
ON, 21. SEP, KL. 17:00-18:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
15 GANGE, KR. 1725/P RUD 1575

Italiensk A1-1 (begyndere)

Luca Giancotti
Du har aldrig haft italiensk før. Vi træner
udtale og arbejder i et roligt tempo med korte
dialoger, hvor du kommer i gang med at tale
italiensk fra starten.
ON, 21. SEP, KL. 18:45-20:15
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE

Italiensk A1-1 (intensivt for begyndere)

Simona Fioretti
Du har aldrig haft italiensk før. Vi træner
udtale og arbejder i et roligt tempo med korte
dialoger, hvor du kommer i gang med at tale
italiensk fra starten.
TI, 20. SEP, KL. 17:00-19:35
VÆRLØSE
12 GANGE, KR. 2055
ON, 21. SEP, KL. 17:00-19:35
FARUM
12 GANGE, KR. 2055
MA, 19. SEP, KL. 17:00-19:35
HØRSHOLM, RUNGSTED SKOLE
12 GANGE, KR. 2055

Italiensk A1-1

Luca Giancotti
Du har haft lidt italiensk før og kender italiensk
basisgrammatik. Vi træner sproget via samtale, rollespil og øvelser. I løbet af kurset lærer
du bl.a. at reservere hotelværelse, købe ind og
shoppe ved hjælp af dialoger.
MA, 12. SEP, KL. 18:45-20:15
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
16 GANGE, KR. 1835/P RUD 1675
Nicoletta Conti
ON, 7. SEP, KL. 09:15-10:45
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 1945/P RUD 1775

kontakt@aof-nordsj.dk - 45801900

Luca Giancotti
Du har et grundlæggende kendskab til italiensk, og kan klare dig i forskellige hverdagssituationer. Vi vil udvide ordforråd og talefærdigheder via øvelser, dialoger og rollespil.
TI, 6. SEP, KL. 09:15-10:45
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
23 GANGE, KR. 2610/P RUD 2380
MA, 12. SEP, KL. 17:00-18:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
16 GANGE, KR. 1835/P RUD 1675

Italiensk A2-2

Nicoletta Conti
Du har haft italiensk før, og og kan tale i nutid
og førnutid med et aktivt ordforråd. Du får
indblik i flere sider af italiensk kultur.
TO, 8. SEP, KL. 18:40-20:10
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 1945/P RUD 1775

Italiensk A2-3

Nicoletta Conti
Italiensk A2-3 er for dig som har et godt kendskab til italiensk. Vi træner ordforråd og talefærdigheder via øvelser, dialoger og rollespil,
og vi få en bedre indblik i italiensk kultur.
TI, 6. SEP, KL. 17:00-18:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 1945/P RUD 1775
ON, 7. SEP, KL. 11:10-12:40
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 1945/P RUD 1775
TO, 8. SEP, KL. 17:00-18:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 1945/P RUD 1775

Italiensk B1

Nicoletta Conti
Italiensk B1 er for dig som har et godt kendskab til italiensk. Vi træner ordforråd og talefærdigheder via øvelser, dialoger og rollespil,
og vi få en bedre indblik i italiensk kultur.
TI, 6. SEP, KL. 18:45-20:15
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 1945/P RUD 1775

Italiensk B2

Luca Giancotti
Vi diskuterer aktuelle italienske emner: kulturelle, politiske og samfundsmæssige. Vi fokuserer på konversation om emner, der er valgt
af kursisternes, vi ser video, læser artikler og
tekster om aktuelle temaer for at gøre sproget
mere rigt og flydende.
TI, 6. SEP, KL. 11:10-12:40
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
23 GANGE, KR. 2610/P RUD 2380
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JAPANSK
Japansk til rejsebrug for begyndere

Shoko Wada Ingemannsen
For dig der aldrig har lært japansk eller har
meget begrænset kendskab til sproget, og
gerne vil lære sproget fra bunden.
Vi lægger vægt på mundtlig kommunikation
i typiske situationer som turist, såsom på
restaurant, hotel, indkøb, osv.
Vi lærer også skikke og omgangsformer, så det
også passer til dig der har arbejdsforbindelse
med Japan og har lyst til at kommunikere
bedre med japanere.
TI, 20. SEP, KL. 17:00-18:40
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
14 GANGE, KR. 1615/P RUD 1475

Japansk til rejsebrug for let øvede

Shoko Wada Ingemannsen
For dig der allerede har fulgt Japansk til rejsebrug for begynderes kurser eller har tilsvarende grundlæggende kendskab til sproget.
Vi fortsætter med at lægge vægt på mundtlig
kommunikation i typiske situationer som
turist, såsom indkøb, transport, osv. Udover
sproget, lærer vi også skikke og omgangsformer.
ON, 21. SEP, KL. 19:00-20:40
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
14 GANGE, KR. 1615/P RUD 1475

Japansk til rejsebrug for øvede

Shoko Wada Ingemannsen
Det er et nyt kursus for dig der har gennemgået Japansk til rejsebrug før eller har tilsvarende
niveau.
F.eks. hvis du har prøvet at lære lidt japansk
ved selvlæring med apps eller på anden måde
og føler at nu har du brug for nogen der kan
svare på dine spørgsmål, velkommen til det
her kursus!
TI, 20. SEP, KL. 19:00-20:40
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
14 GANGE, KR. 1615/P RUD 1475

Sprog
Spansk A2-1

SPANSK
Spansk A1-1 (begynder)

Miguel Campos
Dette kursus er for dig, der intet kendskab har
til spansk. Vi starter helt fra bunden. Grammatisk vil du lære forskellen mellem ”ser og estar”
og udsagnsordene i nutid og førnutid, men vi
vil lægge vægt på de kommunikative aspekter
med fokus på kursisternes mundtlige sprogfærdigheder.
TO, 15. SEP, KL. 19:00-20:40
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 1945/P RUD 1775

Spansk A1-1 (intensivt for begyndere)

Dette kursus er for dig, der intet kendskab har
til spansk. Vi starter helt fra bunden. Grammatisk vil du lære forskellen mellem ”ser og estar”
og udsagnsordene i nutid og førnutid, men vi
vil lægge vægt på de kommunikative aspekter
med fokus på kursisternes mundtlige sprogfærdigheder.
ON, 21. SEP, KL. 17:00-19:35
FARUM
12 GANGE, KR. 2055

Vanesa Domenech
Dette hold er for dig, der har haft spansk 1 og
har læst spansk i gymnasiet. Du kan kende
regelmæssig og nogle uregelmæssige verber,
futurum og præpositioner. Du kan købe tøj,
beskrive din familie, kontakte fremmede og
kommentere, beklage og protestere. Du kan
også stille spørgsmål på spansk.
I undervisningen vil vi lægge vægt på de kommunikative aspekter med fokus på kursisternes mundtlige sprogfærdigheder.
TI, 13. SEP, KL. 11:10-12:40
FORENINGSHUSET RUNGSTEDVEJ
19 GANGE, KR. 1855

Spansk A2-2

Albena Radeva
Vi bliver ved med at opbygge et basalt ordforråd til dagligdags situationer og samtidigt at få
et grundlæggende indblik i spansk grammatik.
På holdet er der fokus på at tale spansk selvom vi arbejder med alle 4 færdigheder (at tale,
at lytte, at læse og at skrive.)
ON, 7. SEP, KL. 12:00-13:40
KULTURHUSET I FARUM, FARUM
16 GANGE, KR. 1835

Spansk A2-3

TI, 20. SEP, KL. 17:00-19:35
VÆRLØSE
12 GANGE, KR. 2055

Albena Radeva
TI, 6. SEP, KL. 11:50-13:30
SATELLITTEN, VÆRLØSE
16 GANGE, KR. 1835

Spansk A1-1 - begyndere

Spansk let øvede

Vanesa Domenech
Begynderhold for dig der vil lære spansk helt
fra start. I løbet af denne sæson vil du lære at
bygge enkelte sætninger på spansk, så du kan
have små dialoger i dine rejser til spansktalende lande.
TI, 13. SEP, KL. 13:00-14:30
FORENINGSHUSET RUNGSTEDVEJ
19 GANGE, KR. 1855

Miguel Campos
Du kan kende forskel på ”ser” og ”estar” og
på “amigo” og “amiga”. Du har også lært
udsagnsord i nutid. Du kan enkelte sætninger på spansk og kan reagere på enkelte
spørgsmål.
TO, 15. SEP, KL. 17:15-18:55
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 1945/P RUD 1775

Spansk Samtale B1

Vanesa Domenech
Dette hold er for dig, der har haft spansk begynder. Du kan kende bestemte og ubestemte artikler, flertal, regelmæssig verber og nogle
af uregelmæssige verber. Du kan hilse og
præsentere dig og tale om din familie. Du kan
også stille enkle spørgsmål på spansk. Du har
også lært at bestille på café og købe tøj.

Miguel Campos
Holdet er for dig, der har haft spansk i fire år.
I løbet af denne sæson vil der være fokus på at
lære dybden af de forskellige datidsformer på
spansk. I undervisningen vil vi lægge vægt på
de kommunikative aspekter med fokus på at
forstærke dine mundtlige sprogfærdigheder.
Vi vil også læse en skønlitterær bog på spansk,
der tilpasser niveau.

TI, 13. SEP, KL. 09:30-11:00
FORENINGSHUSET RUNGSTEDVEJ
19 GANGE, KR. 1855

TO, 15. SEP, KL. 12:00-14:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 2885/P RUD 2630

Spansk A1-2

TO, 15. SEP, KL. 15:30-17:05
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
17 GANGE, KR. 1945/P RUD 1775
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TYSK
Tysk A1-2

Lotte Christiansen
Er det mange år siden, du har haft tysk i folkeskolen og gerne vil have genopfrisket dit tysk,
er dette kurset for dig. Vi læser let læselige
bøger om tysk kultur samt litteratur af kendte
tyske forfattere og gennemgår den tyske
grammatik systematisk.
TI, 4. OKT, KL. 17:00-18:40
KRATBJERGSKOLEN, AFD. ENGHOLM,
ALLERØD
24 GANGE, KR. 2330

Tysk A2-3

Lotte Christiansen
Har du tidligere haft tyskundervisning, men
ønsker at genopfriske glemte gloser og grammatik, er dette kursus inspirerende og udfordrende. Vi læser tekster om historie, kultur og
samfund samt litterære fortællinger af kendte
tyske forfattere. Grammatikken bliver gennemgået i forbindelse med de læste tekster,
så indlæring og anvendelse af grammatikken
knyttes sammen.
TI, 4. OKT, KL. 19:00-20:40
KRATBJERGSKOLEN, AFD. ENGHOLM,
ALLERØD
24 GANGE, KR. 2330

TYRKISK
Tyrkisk - begynder (A1-1)

Yusuf Cakin
Tyrkieter en bro mellem Europa og Asien, og
det kan tydeligt anskues i sproget.Tyrkisk tales
hovedsageligt i Mellemøsten med masser
af låneord fra arabisk, persisk og græsk m.fl.,
men sprogets centralasiatiske oprindelse har
sat etafgørende præg i sprogstr
ON, 21. SEP, KL. 17:00-18:40
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
18 GANGE, KR. 2470/P RUD 2290

Tyrkisk for næsten begyndere (A2)

Yusuf Cakin
Tyrkieter en bro mellem Europa og Asien, og
det kan tydeligt anskues i sproget.Tyrkisk tales
hovedsageligt i Mellemøsten med masser af
låneord fra arabisk,persisk og græsk m.fl., men
sprogets centralasiatiske oprindelse har sat
etafgørende præg i sprogstr
ON, 21. SEP, KL. 19:00-20:40
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
18 GANGE, KR. 2470/P RUD 2290

AOF Nordsjælland

Motion og bevægelse
Yoga for alle

Margit Thorbjørnsen
Med yoga kan du bringe krop, åndedræt
og sind mere i balance og dermed opnå en
følelse af mere overskud, velvære og ro. I undervisningen vil der være fokus på at forbedre
styrke, smidighed, balance, kropsbevidsthed,
åndedræt og nærvær med udgangspunkt i
den blide, klassiske Hatha yoga. Her er øvelser
for alle rygsøjlens bevægeretninger, spændinger løsnes og åndedrætsøvelser hjælper dig til
at finde mere ro.
ON, 24. AUG, KL. 10:35-12:05
FH HALLEN, ALLERØD
16 GANGE, KR. 1835

Yoga og mindfulness for dig i
overgangsalderen

Yoga
Hatha Yoga

Margit Thorbjørnsen
Nyd den klassiske Hatha yoga i skønne omgivelser i udkanten af skoven. I undervisningen
arbejder vi med styrke, smidighed, balance,
kropsbevidsthed og åndedræt i en lang række
stillinger og øvelser for bedre at kunne skabe
ro i både krop og sind.

Yoga

Inger Ahrenkiel
Yoga er verdens ældste ”motionssystem” og
kan dyrkes af folk i alle aldre. Øvelserne er smidigheds- og strækøvelser, åndedrætsøvelser,
styrkeøvelser, koncentrationsøvelser og
afslapningsøvelser.
TI, 13. SEP, KL. 10:00-11:30
MANTZIUSGÅRDEN, BIRKERØD
25 GANGE, KR. 2425/P RUD 2175

ON, 24. AUG, KL. 09:00-10:30
FH HALLEN, ALLERØD
16 GANGE, KR. 1835

TI, 13. SEP, KL. 16:20-17:50
HAVARTHIGAARDEN, HOLTE
25 GANGE, KR. 2425/P RUD 2175

Yoga

TI, 13. SEP, KL. 18:00-19:30
HAVARTHIGAARDEN, HOLTE
25 GANGE, KR. 2425/P RUD 2175

Morten Ryan Hansen
Øg din styrke, indre ro og velvære.
Der arbejdes med hele kroppen gennem
forskellige dynamiske og statiske stillinger,
så alle muskelgrupper trænes. Der opnås
positiv effekt på kredsløb, fordøjelse m.m., og
smidigheden øges.

ON, 14. SEP, KL. 10:00-11:30
AOF I NÆRUM
25 GANGE, KR. 2580/P RUD 2330

Yoga

TI, 13. SEP, KL. 16:30-18:00
MANTZIUSGÅRDEN, BIRKERØD
29 GANGE, KR. 2805/P RUD 2515

Lone Bay
Øg din styrke, indre ro og velvære. Der arbejdes med hele kroppen gennem forskellige
dynamiske og statiske stillinger, så alle muskelgrupper trænes. Der opnås positiv effekt
på kredsløb, fordøjelse m.m., og smidigheden
øges.

TI, 13. SEP, KL. 18:10-19:40
MANTZIUSGÅRDEN, BIRKERØD
29 GANGE, KR. 2805/P RUD 2515

MA, 29. AUG, KL. 09:30-11:00
AOF I NÆRUM
15 GANGE, KR. 2350/P RUD 2200

TI, 13. SEP, KL. 09:30-11:00
MANTZIUSGÅRDEN, BIRKERØD
29 GANGE, KR. 2805/P RUD 2515

kontakt@aof-nordsj.dk - 45801900
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Bettina Østerby
Overgangsalderen og de gener, mange kvinder oplever i den forbindelse, er stadig noget
mange kvinder holder for sig selv. Det er en
naturlig del af livet for alle kvinder, ligesom alle
oplever overgangen fra barn til ung kvinde i
puberteten, hvor hormonerne også er i vild
forvirring.
Gennem Yoga og Mindfulness, får du øvelser,
redskaber og tips til, hvordan du kan gøre det
bedre for dig selv, med de forandringer der
kan være og der kan opstå undervejs.
MA, 5. SEP, KL. 07:30-08:45
INSTITUTET, HØRSHOLM
19 GANGE, KR. 2130

Byd din overgangsalder velkommen
Bettina Østerby
Et rum for dig, hvor du kan være med dine
tanker, bekymringer og spørgsmål omkring
overgangsalderen.
Der sker mange forandringer for mange kvinder, når de træder ind i overgangsalderen, en
ny periode af livet.
TO, 8. SEP, KL. 15:00-16:15
INSTITUTET, HØRSHOLM
19 GANGE, KR. 2130

Yoga og opløftende energiøvelser

Rikke Hesselholt
På dette hold vil vi kombinere yogaøvelser
bl.a. fra den klassiske hatha yoga med andre
øvelser, bl.a. inspireret af qi gong og andre
energiøvelser.
TI, 13. SEP, KL. 13:30-14:45
AOF I NÆRUM
18 GANGE, KR. 1950/P RUD 1805

Yoga
Yoga (blid) og mindfulness

Dea Fog
Kombination af blide yogaøvelser og mindfulness. Et kursus for dig som ønsker at stresse
ned og få motion samtidigt.
ON, 7. SEP, KL. 16:00-17:30
HAVARTHIGAARDEN, HOLTE
18 GANGE, KR. 1760/P RUD 1580

Yoga for seniorer

Dea Fog
Yoga for seniorer bliver tilrettelagt i et roligt
tempo, så alle kan følge med.
Undervisningen er en blanding af udspænding, stræk, balance og styrkelse af muskelapparatet.
TO, 8. SEP, KL. 10:45-12:15
HAVARTHIGAARDEN, HOLTE
18 GANGE, KR. 1760/P RUD 1580

Yin yoga for begyndere

Mette Hansen
Yin yoga er en meget blid og rolig form for
øvelser, der styrker og strækker kroppen og
vi tager selvfølgelig individuelle hensyn. Vil du
gerne gå til yoga, men har aldrig prøvet det
før, så er holdet lige her, netop til dig der vil
forsøge og mærke,
TI, 13. SEP, KL. 12:00-12:45
INSTITUTET, HØRSHOLM
19 GANGE, KR. 1590

Yin Yoga

Hanne Winther Engell
Holdet både for dig som er vant til at dyrke
pilates, men også dig, der er ny og gerne vil
styrke mave og ryg effektivt og opnå en bedre
og rankere holdning. Du skal kunne lide at
arbejde fokuseret og med din vejrtrækning.
MA, 5. SEP, KL. 18:15-19:25
AOF I NÆRUM
22 GANGE, KR. 2225/P RUD 2095

Yin yoga - Yinmind 60+

Bettina Østerby
Generelt er Yin Yoga - Yinmind 60+ designet til
at opnå mere ro, større smidighed og dybere
vejrtrækning. I Yin Yoga - Yinmind 60+ har vi
fokus på bindevævet, meridianbanerne, og
jeg giver god tid i hver stilling, så din krop får
mulighed for at give mere efter og du oplever
mere ro i din tankevirksomhed.
MA, 5. SEP, KL. 11:30-12:45
INSTITUTET, HØRSHOLM
19 GANGE, KR. 2130
TO, 8. SEP, KL. 13:00-14:30
INSTITUTET, HØRSHOLM
19 GANGE, KR. 2690

Yin Yoga - Yinmind ONLINE

Bettina Østerby
TO, 8. SEP, KL. 10:15-11:15
19 GANGE, KR. 1450

Yin yoga - 60+

Mette Hansen
Yin yoga er en meget blid og rolig form for
øvelser, der styrker og strækker kroppen og vi
tager selvfølgelig individuelle hensyn.
Det kræver kun, at du har lyst og tid.
TO, 15. SEP, KL. 10:00-10:45
INSTITUTET, HØRSHOLM
19 GANGE, KR. 1590

Pilates- og yogainspireret bevægelse
Hanne Winther Engell
Dette specielle system tilbyder både fysisk
og mental træning, der giver øget velvære og
mental styrke. Træningen foregår på gulv i
behersket tempo under verbal instruktion af
erfarne undervisere.

Workshop for kvinder
”Yinmind og Me - Time”

Bettina Østerby
Denne workshop er for dig, som har brug for
en pause til dig selv, hvor du ikke skal være til
rådighed for andre, hvor du ikke skal præstere
og løse opgaver. Brug 3 timer på dig selv, vend
opmærksomheden indefter, slip hverdagens
opgaver og støj omkring dig. Lad din mobil
blive i tasken, tag tid til dig selv og fordyb dig i
Yinmind.
LØ, 10. SEP, KL. 10:00-13:00
AOF I NÆRUM
1 GANG, KR. 325

Meditativ Yoga

Mette Hansen
Dette Meditativ Yoga hold, er en meget rolig
time med yin- og restorativ yoga, hvor både
krop og hoved nyder godt af stillingerne.
TI, 13. SEP, KL. 10:45-11:30
INSTITUTET, HØRSHOLM
19 GANGE, KR. 1590

Mindful yoga og yoga Nidra

Rikke Hesselholt
På dette yogahold er yogaen inspireret af bl.a.
klassisk hatha og yin yoga - det er mindful
yoga for krop og sjæl.
TO, 15. SEP, KL. 18:00-19:30
AOF I NÆRUM
17 GANGE, KR. 2275/P RUD 2105

TI, 27. SEP, KL. 10:00-11:30
AOF I NÆRUM
23 GANGE, KR. 2390/P RUD 2160

Yin yoga - yinmind, afstressende

Bettina Østerby
Yinmind er et fint miks af Yin Yoga og Mindfulness. Yin yoga er rolige bevægelser og
stillinger, som arbejder dybt ind i dit bindevæv
i kroppen.
TO, 8. SEP, KL. 08:15-09:30
INSTITUTET, HØRSHOLM
19 GANGE, KR. 2130
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MOTION OG AFSPÆNDING
Afspændingstræning

Jens Werner
Vi gennemgår alle muskler og led fra tæer
til nakke og fokuserer på åndedrættet samt
smidigheden. Afspændingstræning frigør dit
åndedræt og skaber en indre velvære i hele
kroppen.
MA, 12. SEP, KL. 18:00-19:15
BIRKERØD IDRÆTSCENTER
18 GANGE, KR. 1670/P RUD 1525

Bevægelse og afspænding

Bettina Østerby
Bliv glad, styrket, udspændt og afspændt!
Vi arbejder forebyggende og fokuserer på opmærksomhed i bevægelsen. Undervisningen
giver dig sved på panden og øger din kropsbevidsthed. En fin blanding af dynamiske og
rolige bevægelser, lettere styrkeøvelser og
den sunde kropsholdning.

HIIT Yoga

(High Intensity Interval Training Yoga)
Rikke Hesselholt
HIIT yoga er for dig, der gerne vil kombinere Høj Intensitets Interval Træning med
yogaøvelser. De to vil komplimentere
hinanden på bedst mulige vis på dette
hold, så du opnår styrke, velvære og en
indre ro.
Det eneste udstyr vi bruger er kroppen,
opmærksomheden og åndedrættet.
Til HIIT yoga er vi aktive med vores opmærksomhed og indre nærvær. Vi varmer
kroppen op med forskellige klassiske
yogastillinger eller flows.
Med HIIT toner vi kroppen, træner det kardiovaskulære system, forbrænder kalorier
og vi kombinerer øvelserne med korte
hvile perioder mellem sekvenserne.
Krop og sind vil også blive næret med
stræk og til slut en dejlig afspænding.
Yoga kan forbedre vores kropsbevidsthed
og kropsholdning. Vi kan opnå øget styrke,
smidighed, balance og yogaen kan hjælpe
os med at løsne spændinger såvel fysisk, i
vores sind og energimæssigt, så vi oplever
større velvære.
TI, 13. SEP, KL. 15:00-16:15
AOF I NÆRUM
18 GANGE, KR. 1950/P RUD 1805

MA, 5. SEP, KL. 09:00-10:15
INSTITUTET, HØRSHOLM
19 GANGE, KR. 2130
TI, 6. SEP, KL. 09:15-10:45
KULTURHUSET I FARUM
19 GANGE, KR. 1855

Annette Marie Bengtsson
MA, 5. SEP, KL. 10:00-11:10
PRINS VALDEMARS ALLE, ALLERØD
15 GANGE, KR. 1641
MA, 5. SEP, KL. 12:15-13:25
PRINS VALDEMARS ALLE, ALLERØD
15 GANGE, KR. 1641
MA, 2. JAN, KL. 10:00-11:10
PRINS VALDEMARS ALLE, ALLERØD
24 GANGE, KR. 2215
MA, 2. JAN, KL. 12:15-13:25
PRINS VALDEMARS ALLE, ALLERØD
24 GANGE, KR. 2215

Dynamisk kropstræning

Dorthe Liljengren
Træningen, som er meget varierende, har
sine rødder i almengymnastik, step, aerobic
og pilates. Der arbejdes i varierende tempi og
i løbet af sæsonen introduceres forskellige
redskaber.
TI, 20. SEP, KL. 17:00-18:30
AOF I NÆRUM
26 GANGE, KR. 2680/P RUD 2420

Motion & bækkenbundstræning

FR, 9. SEP, KL. 08:45-10:15
AOF I NÆRUM
19 GANGE, KR. 2605/P RUD 2415

Anne-Grethe Hermann
FR, 23. SEP, KL. 10:00-11:30
KULTURHUSET I FARUM
25 GANGE, KR. 2425

Bevægelse

Motion for kvinder

Lis Greenfort
Almen kropstræning. Mave, balder, lår skigymnastik - og overarme trænes intensivt
efter en all-round opvarmning til glad musik.
Ud- og afspænding sætter punktum for
lektionen.
TI, 13. SEP, KL. 09:30-11:00
HAVARTHIGAARDEN, HOLTE
28 GANGE, KR. 2435/P RUD 2155

Bevægelse, træning og velvære

Lis Greenfort
Almen kropstræning. Mave, balder, lår skigymnastik - og overarme trænes intensivt
efter en all-round opvarmning til glad musik.
Ud- og afspænding sætter punktum for
lektionen.
TO, 15. SEP, KL. 09:30-11:00
AOF I NÆRUM
28 GANGE, KR. 2920/P RUD 2640

HIIT Yoga hvad er det?

Rikke Hesselholt
Kom og prøv 4 gange, inden du tilmelder
dig hele sæsonen.
LØ, 20. AUG, KL. 08:00-09:15
AOF I NÆRUM
4 GANGE, KR. 480/P RUD 450

kontakt@aof-nordsj.dk - 45801900

Bevægelse for ældre
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Gry Paltorp
Et motions hold hvor alle kan være med, og
hvor hele kroppen bliver styrket og trænet. Vi
kommer hele vejen rundt i kroppen såvel som
i salen, med forskellige små sjove serier (uden
hop og løb), og hvor musikken er med til at
giver humøret et løft.
TO, 1. SEP, KL. 09:00-10:00
LILLERØDHALLERNE, ALLERØD
29 GANGE, KR. 1445

Motion for senior M/K

Gry Paltorp
Et motions hold hvor alle kan være med, og
hvor hele kroppen bliver styrket og trænet. Vi
kommer hele vejen rundt i kroppen såvel som
i salen, med forskellige små sjove serier (uden
hop og løb), og hvor musikken er med til at
giver humøret et løft.
TO, 1. SEP, KL. 10:10-11:10
LILLERØDHALLERNE, ALLERØD
29 GANGE, KR. 1445

Motion og bevægelse
PILATES

STYRKE

HENSYNTAGEN

Pilates - blid for seniorer

Let puls & styrketræning 70+

Hensyntagen afspænding for seniorer

Dea Fog
Vi træner styrke, smidighed og balance og
arbejder på at opnå større kropsbevidsthed.
Her kræves ingen forudsætninger.
TO, 8. SEP, KL. 12:20-13:50
HAVARTHIGAARDEN, HOLTE
18 GANGE, KR. 1760/P RUD 1580

Pilates for let øvede

Dea Fog
Vi arbejder ud fra Pilates principperne, at alle
bevægelser udspringer fra kroppens kraftcenter: mave, baller, hofter, lænd og de små
muskler der stabiliserer og beskytter rygsøjlen.
ON, 7. SEP, KL. 17:45-19:15
HAVARTHIGAARDEN, HOLTE
18 GANGE, KR. 1760/P RUD 1580

Mindfulness og pilates

Gry Paltorp
Her har vi fokus på en god nats søvn. Vi laver
blide pilates øvelser med fokus på åndedrættet og meditation, og du får teknikker,
der kan støtte dig i at bringe mere ro, nærvær
og glæde ind i din hverdag. Der kræves ingen
specielle forkundskaber.
MA, 19. SEP, KL. 17:30-18:35
INSTITUTET, HØRSHOLM
17 GANGE, KR. 1845
MA, 19. SEP, KL. 18:45-19:50
INSTITUTET, HØRSHOLM
17 GANGE, KR. 1845

Pilates- og yogainspireret bevægelse
Hanne Winther Engell
Dette specielle system tilbyder både fysisk
og mental træning, der giver øget velvære og
mental styrke. Træningen foregår på gulv i behersket tempo under verbal instruktion af erfarne undervisere. Ved regelmæssig træning
får du en rank, smidig, fast og stærk krop. Alle
øvelser har udgangspunkt i ”core stability” og
udføres i pagt med kroppens anatomi og i takt
med åndedrættet. Principper: Koncentration, Kontrol, Glidende bevægelser, Holdning,
Balance, Visualisering og Åndedræt.

Bettina Østerby
Kom op af stolen og vær med til at styrke din
krop med let pulstræning og styrkeøvelser.
Vær med til sjov og hyggelig træning med
andre i samme aldersgruppe.
MA, 5. SEP, KL. 10:30-11:15
INSTITUTET, HØRSHOLM
19 GANGE, KR. 1590

DANS
Seniordans

Lise Klint
Seniordans består af danske og internationale
folkedanse. De er bearbejdet i en sådan form,
at de kan danses af folk i alle aldre. Dansen
kræver ikke en partner. Seniordans giver glæde og velvære, god motion, fysisk og psykisk
styrke og ikke mindst fornøj
TO, 15. SEP, KL. 15:30-17:30
RØNNEBÆRHUS, HOLTE
13 GANGE, KR. 900/P RUD 770
TO, 12. JAN, KL. 15:30-17:30
RØNNEBÆRHUS, HOLTE
11 GANGE, KR. 770/P RUD 660

Ballet og bevægelse - begynder og
let øvede

Nana Karapetyan
Har du altid drømt om at danse ballet? Drømt
om de lange, feminine og smidige muskler og
den flotte, ranke kropsholdning, som man får
af denne yndefulde dans? Nu har du chancen.
Lær grundtrinene eller bliv endnu bedre til
det, du kan i forvejen.
Undervisningen er grundig, uddybende og
klassisk - nøjagtig som en god ballet skal være.
SØ, 4. SEP, KL. 12:00-13:30
AOF I NÆRUM, NÆRUM
18 GANGE, KR. 2805/P RUD 2625

Susanne Hesselbæk
For dig, som har brug for at lære at spænde af
og styrke svage muskelgrupper i ryggen. Kroppen arbejdes igennem hver gang, men hver
gang vil der også være fokus på en speciel
del af kroppen. Der bliver taget individuelle
hensyn.
TI, 13. SEP, KL. 14:00-15:40
KULTURHUSET I FARUM
27 GANGE, KR. 2560

Yoga og mindfulness for dig
i overgangsalderen
Bettina Østerby
MA, 5. SEP, KL. 07:30-08:45
INSTITUTET, HØRSHOLM
19 GANGE, KR. 2130

Byd din overgangsalder velkommen
Bettina Østerby
TO, 8. SEP, KL. 15:00-16:15
INSTITUTET, HØRSHOLM
19 GANGE, KR. 2130

Yoga for dig med smerter

Janne Kromann Nielsen
Skånsom yoga med plads til dig og dine
skavanker. Du er med på det niveau, som du
er klar til, og som din dagsform tillader. Der er
plads til pauser og plads til at være tilstede
uden at skulle præstere. Stemningen på holdet er uhøjtidelig og rummelig.
Vi har meget fokus på åndedrættet som hjælp
til smertelindring, og vi laver afspænding
af kroppen og guidede visualiseringer, som
tilpasses deltagernes problematikker.
ON, 21. SEP, KL. 14:00-15:30
KULTURHUSET I FARUM
16 GANGE, KR. 1570

Ballet og bevægelse - øvede
Nana Karapetyan
ti, 6. sep, kl. 19:00-20:30
AOF i Nærum
18 gange, kr. 2805/P Rud 2625

TI, 27. SEP, KL. 10:00-11:30
AOF I NÆRUM
23 GANGE, KR. 2390/P RUD 2160
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Workshops ved Rikke Hesselholt
Det livgivende åndedræt

En workshop med fokus på åndedrættet.
Vil du gerne have ro og balance i krop og
sind, så vil træning af dit åndedræt være
noget for dig. Åndedrættet er nøglen til
nu’et, nøglen til at mærke sig selv og hvad
der foregår omkring os. Åndedrættet har
indflydelse på og sammenhæng med vores
velvære.
Det kan have en positiv effekt på humøret
og hjælpe os med at slippe spændinger,
stress og ubalancer, og derved komme
mere i balance og harmoni.
Vi vil bevæge og strække kroppen, for at
løsne op for spændinger og åbne op for
åndedrættet.
Vi vil bevidstgøre åndedrættet og praktisere forskellige vejrtrækningsøvelser
(pranayama) så du mærker dem på egen
krop og sind.
Øvelserne vil være tilrettelagt så alle kan
være med.
SØ, 2. OKT, KL. 09:00-11:30
AOF I NÆRUM
1 GANG, KR. 315/P RUD 295

Mindful yoga og yoga nidra

En workshop hvor krop og sind vil blive
næret med blid mindful yoga.
Dernæst går vi lidt dybere med temaet
yoga nidra, og du vil opleve en guided yoga
nidra.
Yoga Nidra er en form for guidet meditation
også kendt som ”yogisk søvn” eller ”uanstrengt afslapning”. Øvelsen trækker vores
opmærksomhed indad, og vi lærer at flyde
mellem tilstandene vågenhed og søvn. Her
vil kroppen søge mod sin naturlige ligevægtstilstand (homeostase). Åndedrættet
balanceres og bliver mere roligt. Ubevidste
og bevidste aspekter af sindet kan åbne
sig, og vi kan synke ind i en tilstand af dyb
afspændthed, harmonisk og afslappende
væren og aspekter af det dybere selv.
Det er en praksis, der vinder popularitet over hele verden, og igangværende
forskning fortsætter med at bevise dens
effektivitet.
LØ, 5. NOV, KL. 09:30-12:30
AOF I NÆRUM
1 GANG, KR. 370/P RUD 350

NU’ets port til et liv med nærvær

Yoga for hjertet

LØ, 21. JAN, KL. 09:30-12:30
AOF I NÆRUM
1 GANG, KR. 370/P RUD 350

LØ, 3. DEC, KL. 09:30-12:30
AOF I NÆRUM
1 GANG, KR. 370/P RUD 350

Hvordan forholder vi os til Nu’et? Er vores
opmærksomhed og tanker kontinuerligt i
fortid og fremtid? Hvad afholder os fra at
være til stede i Nu’et?
Nu’et har en umådelig kraft og vi kan træne
os selv i at blive bevidste om at være i
Nu’et og derved opleve det skifte i bevidsthed, der herved muliggøres.
En bevidsthed der er mere nærværende,
levende, fredfyldt.
På denne workshop vil vi have fokus på
Nu’et, nærværet og træne forskellige nærværsøvelser, mindfulness og meditation.
Øvelserne er tilrettelagt så alle kan være
med.

Med udgangspunkt i hjertet som tema
skal vi fordybe os i hjertefokuseret yoga og
hjertets kvaliteter og dybder.
Vi bevæger os igennem et nænsomt, men
stærkt flow med god tid til hver stilling og
hjerte-centreret fordybelse.
Udover yogastillingerne (asanas) bliver
du guidet i forskellige hjertecentrerede
meditationer, som vil øge dit nærvær, og
give mulighed for at åbne mere op for og
ekspandere ud fra hjertet. Vi laver øvelser
for at bringe hjertet i øget koherens, sammenhæng, med vores sind og kultiverer
hjertets kvaliteter, som venlighed, taknemmelighed, medfølelse og tilgivelse.

Funktionel træning med Frederik Iversen

Frederik Iversen
Formålet ved funktionel træning er, at vi træner for en
sund og stærk krop. Vi løber, skubber, løfter og trækker.
Det er alt sammen helt naturlige bevægelser, som vi
mennesker er skabt til at lave. Vi laver squats og svinger
med vægte, fordi det er en sjov måde for dig at opnå de
bedste resultater på inden for både styrke, udholdenhed og fedtforbrænding. På den måde bliver du også
bedre til at klare helt almindelige og basale ting i din
hverdag.

Mette Hansen
Kunne du tænke dig at prøve yoga for, at
mærke om det er noget for dig?

Hvad er Yin Yoga?

Yin yoga er en meget blid og rolig form for
øvelser, der styrker og strækker kroppen og vi
tager selvfølgelig individuelle hensyn.
Vil du gerne gå til yoga, men har aldrig prøvet
det før, så er holdet lige her, netop til dig der
vil forsøge og mærke, hvordan yoga kan være
godt for din krop og dit velbefindende.
Det kræver kun, at du har lyst og tid.
TI, 9. AUG, KL. 11:00-11:30
INSTITUTET, HØRSHOLM
TI, 9. AUG, KL. 12:00-12:30
INSTITUTET, HØRSHOLM

GRATIS prøvetime Yinmind

Bettina Østerby
Kunne du tænke dig at prøve yoga for, at
mærke om det er noget for dig?

Hvad er Yinmind?

Yinmind er et fint miks af Yin Yoga og Mindfulness.
Yin yoga er rolige bevægelser og stillinger, som
arbejder dybt ind i dit bindevæv i kroppen.
Vi med en mindful tilgang i denne praksis.
Mindfulness er opmærksomhed på lige nu, at
være undersøgende, nysgerrig, accepterende
og have tillid til at alt er, som det skal være.
Yin Yoga - Yinmind lægger fokus på at opnå
mere ro, større smidighed og et dybere åndedræt. Der er fokus på bindevævet, meridianbanerne, og jeg giver god tid i hver stilling, så
din krop får mulighed for at give mere efter og
du får mere ro i tankerne.
Dit udbytte:
Større kontakt til din krop, mere smidighed og
frihed i kroppen. Yin Yoga - Yinmind online er
en fordybende praksis, som gavner hele din
krop, beroliger dit nervesystem og styrker din
evne til at være nærværende og til stede.
Holdet er for dig, som oplever din krop er
blevet mere stiv og usmidig, og længes efter
ro i dit sind.
Giv dig selv et nænsomt pauserum, hvor du
bliver genopladet og nervesystemet falder til
ro.
TO, 11. AUG, KL. 11:00-11:30
INSTITUTET, HØRSHOLM
TO, 11. AUG, KL. 12:00-12:30
INSTITUTET, HØRSHOLM

ON, 7. SEP, KL. 19:00-20:15
AOF I NÆRUM
18 GANGE, KR. 1920/P RUD 1775

kontakt@aof-nordsj.dk - 45801900

GRATIS prøvetime Yin yoga
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BÆREDYGTIGHEDSDAG - besøg din fremtid
Birkerød Hovedbibliotek: lørdag 1. oktober kl. 10.00-16.00
I fremtiden går livet (også) videre – selv i en klimaforandret verden. Dén fremtid kan blive fyldt med nye bæredygtige løsninger, hvor
vi er tæt forbundet med både teknologi og natur. Og hvor vi er brugere snarere end forbrugere. Har du lyst til at opleve hvordan?
Tag med en tur til fremtiden, når vi inviterer til Bæredygtighedsdag på biblioteket, hvor du og din familie dagen igennem kan opleve
kreative børneaktiviteter og klimakloge indlæg fyldt med handlemuligheder og nye veje til en bæredygtig fremtid, som vi kan skabe
sammen.
Ud over forfatterne Anders Kofoed, Peter Hesseldahl, Simon Kjær Hansen og Signe Schrøder kan du også møde en lang
række stærke kræfter, som alle arbejder med bæredygtighed med forskellige indgangsvinkler: Fra biodiversitet og byens klimaløsninger til bæredygtigt naboskab, vilde haver og verdensmål i hverdagen. Fra krea-genbrug til poseværksted og tøjbyttemarked. Fra
klimatopmøder i FN til klimaplan for Rudersdal. Du kan opleve dem på scenen og i vores kreative værksteder.
Du kan købe kage, kaffe, the og saft i Birkerøds bæredygtige café Hyggestund, som i dagens anledning rykker ind på biblioteket.
Hent din gratis billet og se hele programmet:
Arrangør Birkerød Hovedbibliotek, AOF & LOF-Skolen.

Kom og vær med i kreative værksteder med bæredygtighed og biodiversitet i børnehøjde for hele familien, hvor vi bl.a. bygger
fremtidens bæredygtige by sammen som et kæmpe ’puslespil’.
Du kan også deltage i væve-workshop med krea-instagrammer @Maria Møller fra kl. 13.00-16.00 Der er begrænset antal pladser til workshoppen, så husk at hente billet på rudbib.dk
På tøjbytte-marked arrangereret af Frivilligcentret, Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse er der chance for gratis garderobe-kup. Tag et par lækre og nyvaskede ting med fra dit eget skab og byt til ’nyt’ fra kl. 10.00-16.00. Vi slutter Bæredygtighedsdagen med catwalk-show med dagens fedeste fund kl. 15.15.
Vores værksteder har løbende åbent mellem kl. 10.00-16.00, se tider i programoversigten. I værkstederne kan du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygge bæredygtig fremtidsby
Gå på insektsafari og vinde præmier
Sy din egen stofpose
Trykke med kartoffeltryk på din egen stofpose
Lave fine ’skraldeinsekter’ og sjove robotter
Væve flot ophæng af garn og stofrester
Lære at strikke
Få grønne tips til vilde haver og mere biodiversitet

•
•
•
•
•
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Bytte tøj på tøjbyttemarked
Få repareret tøj, legetøj og andre mindre ting som lampe,
blender eller brødrister
Høre om FN’s verdensmål og få inspiration til bæredygtige vaner
Møde unge, der arbejder for klima, natur og biodiversitet
Høre om frivillige fællesskaber

AOF Nordsjælland

Helsingør byvandringer

En unik byvandring hvor vi starter turen i Renæssance Kælderen. Ved stearinlysets
skær, byder vi på en forfriskning, mens vi fortæller om Helsingørs fascinerende historie, lige fra Øresundstoldens begyndelse. Vi fortæller historier om konger og dronninger, storhed og fald, om Krogen og Kronborg, og mange andre dramatiske hændelser,
der har gjort Helsingør til den by vi kender i dag.

Helsingør byvandring - Fra Krogen til Kronborg
Hannah Kirkland

TO, 13. OKT, KL. 11:00
HELSINGØR GUIDETOURS
KR. 150
FR, 28. OKT, KL. 14:00
HELSINGØR GUIDETOURS
KR. 150

Helsingør byvandring - Konger og Dronninger i Helsingør
Hannah Kirkland

LØ, 19. NOV, KL. 14:00
HELSINGØR GUIDETOURS
KR. 150

Helsingør byvandring - Renæssancens Helsingør
Hannah Kirkland

TO, 29. SEP, KL. 14:00
HELSINGØR GUIDETOURS
KR. 150

Lutendrank og Paradiskorn - vinens og krydderiernes historie

Hannah Kirkland
Hvad har vinen været brugt til i tidens løb, og ikke mindst hvordan tilberedte man den? Hvorfor
var krydderiet statussymbol og hvordan indgik peberkorn i boopgørelser? Hvorfor kostede et
kilo kaffe det samme som en hest? Kom og hør.
Der vil være smagsprøver på Lutendrank og pebernødder! Lige til at komme i julestemning af.
LØ, 3. DEC, KL. 14:00
HELSINGØR GUIDETOURS
KR. 150

kontakt@aof-nordsj.dk - 45801900
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Ture og udflugter

Ringovnen på Nivaagaard
Kaktusgartneriet

Jan Bertelsen
Under besøget påKaktusgartneriet, kan du
møde Jan Bertelsen, der har arbejdet med
kaktusser og sukkulenter i mange år. Kaktusgartneriet byder på flere hundrede forskellige
kaktusser og sukkulenter og Jan fortæller,
hvordan du passerog plejer dem. Endelig er
der mulighed for at gå på opdagelse i gartneriet og købe planter med hjem.

Kai Myhle Ambus
Ringovnen i Nivå blev taget i brug i 1870 og blev først lukket i 1967. Når den var tændt, blev der
produceret op til ca. 20.000 mursten eller andre former for tegl pr. dag. På et tidspunkt var Nivaagaard Teglværk områdets største arbejdsplads med over 100 medarbejdere. I 1981 lukkede
Teglværket og var i fare for at blive revet ned. Med hjælp at en masse frivillige og fonde er ringovnen på Teglværket i dag det eneste tilbageblevne af sin slags i Danmark.
SØ, 4. SEP, KL. 10:00
NIVAAGAARD TEGLVÆRKS RINGOVN, NIVÅ
KR. 100

LØ, 3. SEP, KL. 11:00
KAKTUSGARTNERIET, VALLENSBÆK
KR. 65

Københavns Lufthavn

Tag med på en unik oplevelse, hvor vi kommer
bag om Københavns Lufthavn. Efter en
kort introduktion går vi gennem lufthavnsbygningen ud i en CPH bus og kommer via
sikkerhedskontrollen ind på lufthavnens
afspærrede område. Vi kører langs det 29 km
lange hegn og hører om lufthavnens historie
og om planerne for den store udbygning. Vi
ser snerydningskøretøjerne og den ene af
lufthavnens brandstationer.
LØ, 17. SEP, KL. 12:30
KØBENHAVNS LUFTHAVN, KASTRUP
KR. 205
LØ, 1. OKT, KL. 12:30
KØBENHAVNS LUFTHAVN, KASTRUP
KR. 205

En guidede tur på Hørsholm kirkegård

Vagn Andersen
Rundtur på Hørsholm kirkegård, hvor man får mulighed for at se flere kendte og historiske gravsteder, blandt andre rejsekongen Simon Spies, forfatteren H.C. Branner, tidligere statsminister
Poul Hartling, skuespilleren kendt som Bivognen, videnskabskvinden Inge Lehmann og mange
andre. Kirkegården som har ligget siden 1807 er udvidet 8 gange og har derved mange tidstypiske gravstedsformer. Kirkegården er i sig selv en botanisk have.
Rundviser fhv. kirkegårdsleder Vagn Andersen, Hørsholm kirkegård igennem 32 år.
LØ, 10. SEP, KL. 13:00
HØRSHOLM KIRKEGÅRD,
KR. 60
LØ, 24. SEP, KL. 13:00
HØRSHOLM KIRKEGÅRD,
KR. 60
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IT og foto

Excel intensiv introduktion

Bo Jönsson
Vi gennemgår de grundlæggende emner i Excel: formler, forskellige
typer af funktioner, filtrering, sortering, formatering og diagrammer.
LØ, 8. OKT, KL. 10:00-14:45
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
1 GANG, KR. 375/P RUD 350
LØ, 5. NOV, KL. 10:15-15:00
KULTURHUSET I HELSINGE, HELSINGE
1 GANG, KR. 375

Excel intensiv udvidet

Bo Jönsson
En introduktion til Pivottabeller og Tabel-værktøjet Funktioner: eksempler på avancerede og et par sjove. Forskellige dataværktøjer Analyseværktøjer. Målgruppe: du kender til de grundlæggende værktøjer i
Excel. Giver dette kursus mod på mere, anbefales kurset Excel Power
Query en kort introduktion. Eksemplerne i undervisning vises med
Excel Office 365. Medbring egen computer.
LØ, 19. NOV, KL. 10:00-14:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
1 GANGE, KR. 300/P RUD 280

Excel Power Query en kort introduktion

Bo Jönsson
Vi gennemgår de grundlæggende emner og værktøjer i Power Query.
•
Hvad er Power Query?
•
Gennemgang af ideen med ETL
•
Hvordan importerer du forskellige typer af data
•
Grundlæggende transformationstyper
•
Eksempler på videregående emner
For at opsummere tager Power Query data fra forskellige kilder og
forvandler dem til noget, der kan bruges.
Som værktøj er dette allerede ret nyttigt. Men her er den bedste del.
Når ETL-processen er oprettet, kan den afvikles igen og igen med et
enkelt klik. Hvilket kan spare arbejdstid hver uge.
Målgruppe: ingen kendskab til PQ. Det er dog en fordel med et grundlæggende kendskab til Excel.
Eksemplerne i undervisning vises med Excel Office 365.
Medbring egen computer.
Der udleveres omfattende digitalt undervisningsmateriale.

Intensiv kamerateknik

Bo Jönsson
Hvad er det, der gør, at et billede er supergodt? Hvad entendet er et
portræt eller et landskabsbillede? På kurset får du mere videnomkring
kameraets forskellige muligheder, så du bliver i stand til at tagebedre
billeder. Kurset er målrettet spejlreflekskameraer og større kompaktekameraer. Vi arbejder med hvidbalance, lukkertid, blænde, ISO-værdier, fokuseringog lysmåling samt forskellige fotoøvelser.
LØ, 12. NOV, KL. 10:00-13:30
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
1 GANGE, KR. 285/P RUD 265

WordPress intensiv introduktion

Bo Jönsson
WordPress intensiv introduktion Vi gennemgår de grundlæggende
emner og værktøjer i WP. Forskellen på sider og indlæg, herunder kategorier og tags Tilføjelse af medier (billeder, video og PDF-filer) Oprettelse af menuer Hvad skal du bruge for at komme i gang: domænenavn
og webhotel Kort introduktion til temaer og plugins Målgruppe: du er
enten helt ny mht. WP eller har kun lidt erfaring. Giver denne introduktionsdag mod på mere, anbefales efterfølgende kurset WordPress
udvidet.
LØ, 29. OKT, KL. 10:15-15:00
KULTURHUSET I HELSINGE, HELSINGE
1 GANGE, KR. 375
LØ, 24. SEP, KL. 10:00-14:45
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
1 GANGE, KR. 375/P RUD 350

Kontakt gerne Bo Jönsson ved
spørgsmål: bo@webbojo.dk
eller 22677888

LØ, 21. JAN, KL. 10:00-13:00
KULTURCENTER MARIEHØJ, HOLTE
1 GANG, KR. 300/P RUD 280

kontakt@aof-nordsj.dk - 45801900
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Praktiske informationer

Åbningstider

Mødebrev/girokort

Mandag - torsdag kl. 10.00-12.00
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246,
2840 Holte
Telefonnr. 4580 1900
mail: kontakt@aof-nordsj.dk

E-girokortet/girokortet er dit mødebrev.
Hører du ikke andet, skal du møde som anført på mødebrevet/girokortet. Yderligere
information/ændringer fra kontoret sker
ved sms/mail.
Information fra kontoret Ved information
om ændringer af undervisning med mere
giver kontoret besked pr. sms/mail til
berørte deltagere.

Hvem kan deltage?

AOF Nordsjællands kurser er åbne for alle
– uanset hvor du bor, om du er barn eller
voksen. Børn kan dog kun efter forudgående aftale med AOF Nordsjælland deltage
på hold, som ikke er annonceret som et
børnehold eller som et voksen/barn hold.

Ved aflysninger

Erstattes af mødegange i forlængelse af de
planlagte undervisningsgange.

AOF Nordsjælland

Bøger og materialer

Allerød – Fredensborg – Furesø – Gribskov
– Helsingør – Hillerød – Hørsholm – Rudersdal kommuner
Kulturcenter Mariehøj
Øverødvej 246, 2840 Holte
Telefonnr. 4580 1900
aof.dk/aftenskoler/aof-nordsjaelland/
kontakt@aof-nordsj.dk
CVR nr. 72274210

Betales af deltagerne og anskaffes i
samråd med læreren. Vi anbefaler, at du
venter med at anskaffe evt. materialer/
bøger til du får besked fra AOF eller fra
underviseren.

Undervisningstider

Første mødedato er anført under det
enkelte hold. Lektionslængden er 55 minutter, hvoraf 10 minutter bruges til pause.
På de fleste bevægelsesfag er pausen
fratrukket undervisningstiden.

Tilmelding og betaling

Prisen er anført ved hvert hold. Betalingsfristen er 10 dage efter tilmelding. Du kan
betale via netbank og dankort ved tilmelding via hjemmeside eller ved e-girokort/
girokort som fremsendes efter tilmelding
pr. mail.

Rygning

Er ikke tilladt på skolernes indendørs
områder, i bygninger eller indendørs andre
steder, hvor undervisningen afholdes.

Deltagerrepræsentant

Ratebetaling

Ifølge AOF Nordsjællands vedtægter, har
deltagerne ret til at vælge en deltagerrepræsentant til bestyrelsen. Interesserede
skal kontakte AOF Nordsjællands kontor.
Dato for valg til bestyrelsen bliver herefter
fastsat og oplyst til interesserede.

Hvis kursusprisen er mere end kr. 1.000
og varer mere end 3 måneder kan beløbet
deles i op til 3 rater. Kurset skal være betalt
færdigt inden slutdatoen for kurset.

Tilbagebetaling

Ferie og fridage 2022

Du kan frit afmelde dig et hold og få din
deltagerbetaling retur indtil 14 dage før
holdstart. Afmelding skal ske ved henvendelse til AOF pr. tlf. eller pr. mail. Fra 14
dage før kursusstart er tilmelding og betaling bindende. Hvis et hold ikke oprettes,
bliver du tilbudt at gå på et andet hold eller
at få dine penge retur.
Tilmelding til ture og rejser er bindende ved
tilmelding.

Efterårsferie Uge 42 (15.-21 oktober 2022)
Juledag 25. december 2022
Anden Juledag 26. december 2022

Forbehold

Der tages forbehold for lærerændringer,
udsættelse af kursusgange ved sygdom,
ekstremt vejrlig, flytning af undervisning,
ændringer som følge af eksterne begivenheder, som AOF ikke har indflydelse
på samt evt. lovændringer. Der tages
forbehold for evt. trykfejl i program og i
annonceringen på nettet.

Nedsat pris er anført som den anden pris ved hold

Pensionister i Rudersdal, denne pris gælder for deltager som går til undervisning,
bor og er pensionist i Rudersdal kommune.
Rabatten er fratrukket kursusprisen og er
for pensionister 5 kr. pr. lektion. Det er en
forudsætning for at få nedsat pris, at du
oplyser dit cpr.nr. ved tilmeldingen.
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