VELKOMMEN
Kære kursist

Velkommen til AOF Hvidovre – din lokale aftenskole.
Vi glæder os vanvittigt meget til at se både kendte og nye ansigter efter
sommerferien, hvor vi håber, at corona-regler, corona-ændringer og corona-allevegne er på retur, så vi alle sammen kan koncentrere os om alt det,
vi gerne vil, i stedet for det vi ikke må!
Kig i kataloget her og find ud af, hvad du har mest lyst til. Hvis du har lyst
til noget, som slet ikke er i kataloget, så kontakt os gerne. Det kan jo tænkes, at dit ønske kan komme med i det næste katalog!

Er der venteliste?

Vi opfordrer kraftigt til, at interesserede, som ønsker at deltage på et hold,
der allerede er overtegnet, melder sig til alligevel og dermed kommer på
venteliste. Dels er antallet af pladser på nogle hold reduceret, ind til afstandskravene ophæves, dels kan der være nogen af dem, som har reserveret plads på holdet, der fortryder, og dels opretter vi i nogle tilfælde ekstra
hold, hvis ventelisten er lang. Det er naturligvis helt uforpligtende at stå
på venteliste.

Hvordan tilmelder man sig?

Man kan tilmelde sig via vores hjemmeside hvidovre.aof.dk. Brug holdnummeret eller den præcise titel til at søge på, og tjek, at der står AOF
Hvidovre under det hold, du finder frem til, så du ikke kommer til at melde
dig til et hold 200 km væk ved et uheld. AOF Danmark har i foråret 2021
introduceret en ny hjemmeside, som desværre ikke er helt færdig, så hvis
du ikke kan finde det, du leder efter, opfordrer vi til, at du kontakter vores
kontor. Vi hjælper gerne!
Det er naturligvis også muligt at tilmelde sig ved henvendelse til kontoret.
Dette efterårskatalog udkommer 1. juni, hvor det vil være tilgængeligt på
bibliotekerne samt på kontoret Hvidovrevej 438, 1. sal. Det husstandsomdeles til alle husstande i Hvidovre Kommune 4.-5. august.
Kontoret holder ferielukket hele juli måned.
Maj 2021
Connie Wilhjelm
skoleleder
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HELDAGSTUR MED BUS
Heldagstur til Christiansfeld, Jelling og Vejle
•
•

•
•
•
•

Besøg den unikke UNESCO-by Christiansfeld, hvor Brødremenighedens håndværkere skabte deres eget bud på det perfekte samfund
med symmetri og fællesskab og lighed imellem byens folk.
Oplev Kongernes Jelling, som danner rammen om Jellingestenene,
der som det første sted i Danmark blev optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Centret, der blev færdigt i år 2000, fokuserer på vikingetidens Jelling og byder på moderne digitale sanseoplevelser både inde
og ude.
Kom med ud i Fjordenhus, den dansk-islandske arkitekt Ofafur Eliassons spektakulære bygning i Vejle Fjord.
Bus fra/til Friheden Station
Frokost på Den Gamle Grænsekro i Christiansfeld
Aftensmad i Torvehallerne i Vejle

Bustur, entré, byvandring, foredrag, rundvisning, frokost og aftensmad
indgår i prisen. Drikkevarer er for egen regning. Turen er ikke egnet for
gangbesværede, og deltagere skal være selvhjulpne.
Der må ikke spises/drikkes i bussen (bortset fra vand).
Friheden Station, p-lommen på Gl. Køge Landevej. Mødetid kl. 7.05
Hold 3921317950
Lørdag kl. 7.15-21.30
28-08-2021
Pris 1100 kr./PEA 1010 kr.
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TURE
Kvinder og gudinder på Assistens Kirkegård

“Hengiven hustru”, “kærlig mor” eller “elsket søster”. I generationer har
kvinderne fået disse ret anonyme eftermæler, men hvem var de egentlig,
disse kvinder?
På Europas smukkeste kirkegård kan du blive klogere på mange usædvanlige kvinder, som du ikke kendte før. Hør om verdens mest frygtløse
kvinde, der sprang i døden foran 3000 tilskuere. Nyn med på “lunefulde
lykke”, gys ved tanken om enken, der blev levende begravet og mød de varme varietédamer og andre fabelagtige fruentimmere fra “der var engang”.
Vedkommende historier, smukke omgivelser og godt selskab.
Mødested: Metrostation Nørrebros Runddel, 2200 Kbh N
Rundviser: Dorte Appel Persson
Hold 3921210910
Lørdag 10:30 - 12:00		
11-09-21
		
Pris 145 kr./PEA 115 kr.

Fruentimmertur

Tag på byvandring med skuespiller Dorte Persson og oplev København i
fruentimmerets perspektiv. Hør om de barske vilkår, de ubeskrivelige
uretfærdigheder, og hvordan repræsentanterne for det fabelagtige køn
klarede skærene i med- og modgang. Hør om den snarrådige Dr. Margrethe d.1, om Nobel prisen som ”blev væk”, de skumle skøger og kampfurien
Thit Jensen, samt mange andre overraskende historier. Tag manden med
- han glemmer det aldrig!
Mødested: Frederiksholms Kanal 12. Turen slutter på Nytorv.
Rundviser: Dorte Appel Persson
Hold 3921210915
Lørdag 11:00 - 12:30		
06-11-21
		
Pris 145 kr./PEA 115 kr.

Besøg Ungdomsøen

Placeret midt i Øresund bare 30 minutter fra København, ligger Ungdomsøen på det gamle ”Middelgrundsfortet”. I 2014 købte en fond fortet med
det formål at give unge en unik mulighed for selv at skabe og gennemføre
aktiviteter, skabe nye fællesskaber på tværs af ungdomskulturer og igangsætte en større ungdomsbevægelse, der rækker ud over middelgrundsfortet.
Tag med på en guided tur rundt på øen og oplev en vild oplevelsesplatform
og et udviklingscenter for hele Danmarks ungdom.
Sejltur til/fra øen samt guided rundvisning er med i prisen. Medbring
madpakke, drikkevarer kan købes på øen. Påklædning og fodtøj bør være
afpasset vejret.
Mødested: Færgen overfor Nyhavn 71, mødetid 10.45.
Hold 3921210911
Lørdag 11:00 - 15:45		
02-10-21
		
Pris 300 kr./PEA 270 kr.

Nyboder og Kastellet - byvandring med spisning

Chr. IV. og hans mange projekter er udgangspunkt for denne tur. Vi begynder med Flåden og vandrer gennem Nyboder, hvor vi hører om livet
i de små boder, orlogsflåden og Holmens faste stok. Bagefter bevæger vi
os ind på Kastellet, hvor beretningen om de dramatiske begivenheder, da
fjenden overtog Kastellet, venter os. Vi afslutter med et godt måltid madpå
den hyggelige Café Petersborg.
Maden er inkl. i prisen. Drikkevarer er for egen regning.
Mødested: Østerport Station, Oslo Plads 8, 2100 Kbh Ø
Rundviser: Lisa Elsbøll
Hold 3921210912
Torsdag 17:00 - 20:00		
07-10-21
		
Pris 300 kr./PEA 270 kr.
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TURE
Roskilde Domkirke

1000 år på en time. Oplev hele Danmarks historie, 800 års arkitektur og
40 kongegrave samlet på ét sted. Domkirkens guide viser rundt blandt kirkens skatte, der har status af verdensarv.
Du kommer med på en guidet tur i kongegravene og igennem arkitekturens og kirkens historie, hvor du hører gode historier om uret med Skt.
Georg og dragen, om helhesten og om Kongesøjlen med Peter den Stores
højde på. Hør om det gyldne alter, bliv klogere på kirkens liv før og efter
reformationen, og slut af med at nyde det imponerende kirkerum.
Bemærk: Samme dag tilbyder vi en rundvisning på domkirkens imponerende lofter kl. 10.00-11.30. Se hold 3021210914.
Mødested: Roskilde Domkirke, Nordre Våbenhus
Hold 3921210913
Tirsdag 13:30 - 14:30		
19-10-21
		
Pris 110 kr./PEA 80 kr.

Roskilde Domkirkes lofter

Kom med op og se Roskilde Domkirkes imponerende tagkonstruktion,
håndværksmæssige detaljer i særklasse og ikke mindst den fantastiske
udsigt over Roskilde og omegn. Man skal være fyldt 15 år for at deltage, og
man skal være godt til bens, da trapperne er meget stejle. Turen foregår på
eget ansvar. Husk kamera og kom i godt fodtøj!
Bemærk: Samme dag tilbyder vi en rundvisning i selve domkirken kl.
13.30-14.30. Se hold 3921210913.
Mødested: Roskilde Domkirke, Søndre Våbenhus
Hold 3921210914
Tirsdag 10:00 - 11:30		
19-10-21
		
Pris 155 kr./PEA 125 kr.

Herretur med hollandsk rijstaffel

Kvinder er også velkomne!
Gå med på en morsom og historisk berigende tidsrejse, som handler om
mænd og mandehørm gennem Københavns historie. Vi skal ikke ud og
kun høre om ”pæne herrer”, men om alle slags mandfolk, der har boet i
vores by.
Turen byder blandt andet på masser af ædruelige beretninger om uanede mængder af brændevin og ambitiøse ølbryggere. Der skal fortælles om
pølsevogne på to hjul og stinkende stegekældre, gale farverige konger,
spritstive borgmestre i ret så lystige rådhuskældre, nådesløse bødler, lumske ludere samt tåbelige brandchefer og naturligvis meget andet festligt.
Turen er vild, voldsom og vovet.
Turen slutter med ægte hollandsk rijstaffel på Galathea Kroen i eksotisk-historisk stemning omgivet af finurligheder fra hele verden.
Prisen inkluderer mad, drikkevarer er for egen regning.
Mødested: Uden for Byretten, Nytorv 25
Hold 3921210917
Torsdag 17:00 - 20:00		
18-11-21
		
Pris 395 kr./PEA 365 kr.
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TURE
Christiansborg - Dronningens arbejdsslot

Vær med på en kongelig rejse igennem historien,
og kom helt tæt på majestætens rolle, ritualer og
pligter. Under omvisningen vandrer gæsterne
igennem slottets sale, som med guld, lysekroner
og kunstskatte kaster glans over Dronningens
officielle rolle til gallafester og officielle besøg.
•
De Kongelige Repræsentationslokaler,
hvor Dronningen afholder gallamiddage,
nytårskure og statsråd.
•
Det Kongelige Festkøkken, som syder, bobler, damper og dufter og inviterer de besøgende på en rejse tilbage i tiden i kongehusets kulinariske køkken.
•
De Kongelige Stalde, hvor de kongelige heste står klar til at trække afsted med Dronningens Guldkaret.
•
Slotskirken, der danner den ophøjede og
ceremonielle ramme om kongefamiliens
liv fra vugge til grav.
Turen er ikke egnet for kørestols-/rollatorbrugere.
Mødested: Billetssalget, Prins Jørgens Gård 5
Mødetid: 10.15
Hold 3921210916
Fredag 10:30 - 12:30
12-11-21
Pris 275 kr./PEA 245 kr.

Årets bedste danske og udenlandske film vist i biografformat. Hver gang starter med et kvarters introduktion
til dagens film ved filmhøjskolens filmanmelder Erling Christiansen. Efter filmen bliver de deltagere, der har
lyst, i salen og snakker med filmanmelderen og hinanden om oplevelsen.
Filmliste udleveres gerne ved henvendelse til AOF’s kontor på tlf. 3639000.
Hold 3921218951 mandage 13.20 - 16.00 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 Pris: 595 kr./PEA 385 kr.
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FILMHØJSKOLEN

Syv aktuelle film mandag eftermiddage på stort lærred i Kometen, Hvidovrevej 280

UDSYN MED INDSIGT - INDIEN
Kursuscenter Friheden, udvalgte onsdage kl. 15.00-17.00
Holdnr. 3921211956 Pris: 480 kr./PEA 330 kr. for 5 foredrag
Onsdag d. 29. september
Verdens største demokrati: Kan Indien
overhovedet kaldes et folkestyre, når en
tredjedel af de folkevalgte står anklaget for
forbrydelser, der omfatter mord, kidnapning og landevejsrøveri? Er demokratiet
Indiens største præstation som nation eller
bare et kæmpestort fupnummer?
Onsdag d. 13. oktober
Indiens stærke mand: I 2019 vandt statsminister Narandra Modi igen en klar sejr ved
det indiske valg. Alt tyder på, at Modi kommer til at dominere indisk politik de næste
mange år. Men hvem er denne Modi, der
trodser den politiske tyngdekraft?
Onsdag d. 27. oktober
Kvinder & kaste i Indien: Vi ser nærmere
på kvinder og kaste i Indien. Bag de grelle
historier gemmer sig en større historie om
sædernes forfald, sejlivede traditioner, og
en moderne tid, der trænger sig på.
Onsdag d. 3. november
Historien og Mahatma Gandhi: Mahatma
Gandhi er verdens mest kendte inder. Han
besejrede det britiske imperium med pacifisme og civil ulydighed, og har inspireret
hele verden med sin visdom og sit mod.
Hvem var han, hvad var hans vision, og
hvad kan vi lære af ham i dag?
Onsdag d. 8. december
Polyesterprinsens arv: Med udgangspunkt
i Ambani-familien historie ser vi nærmere
på indisk økonomi, som længe har underpræsteret, men i dag synes at være i kraftig
vækst.

Foredragsholder: Peter Johansen
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SENIORHØJSKOLEN
Lille hyggeligt hold med god tid til kaffe/te, kage og en snak i pausen.
Mandage kl. 9.45-12.15 samt udvalgte tirsdage.
Hold nr. 3921220957
Pris: 1530 kr. / PEA 1080 kr.
20. sep

Reportager og eventyr i kriser og krige
Journalist, eventyrer og krigskorrespondent Lene Frøslev

27. sep

Min farmor og de andre faldne kvinder
Foredragsholder, journalist og historiker Henning Frandsen

28. sep

TUR Børnenes København, byvandring

4. okt

Ægteskab på tværs og på trods – om fælles værdier og hver sin religion
Samfundsdebattør og troende katolik Lone Skov Al Awssi

11. okt

Danskere i Islamisk Stat (IS) – hvorfor det?
Journalist, forfatter og foredragsholder Deniz Serinci

12. okt

TUR Statens Museum for Kunst

25. okt

Det er kvinder som mig, de kalder ofre
Forfatter og foredragsholder Razan Haugaard

1. nov

Kong Christian IX og Dronning Louise – Europas svigerforældre
Foredragsholder Lisbeth Kjær

2. nov

TUR Museet for søfart, Helsingør

8. nov

Skotland og brexit
Foredragsholder cand.mag. Camilla Kornerup

15. nov

Lysets mestre - kvindelige kunstnere III
Fortæller, forfatter og præst Rose Marie Tillisch

22. nov

Falklandsøerne – pingvinernes paradis
Fotograf og foredragsholder Leif Stubkjær

29. nov

Big Bill – danskeren der satte de allierede i stand til at vinde 2. verdenskrig
Journalist og forfatter Martin Lund

30. nov

TUR Frihedsmuseet

6. dec

88

Juleafslutning med spisning (for egen regning)

ONSDAG DIREKTE
10 foredrag og debatarrangementer
Hold nr. 3921211958 onsdage kl. 10.00-11.50

Pris: 930 kr. / PEA 630 kr.
Hold nr. 3921211959 onsdage kl. 12.25-14.15

22. sep

Beskidte milliarder – da Danske Bank blev centrum i verdens største hvidvasksag
Journalister og Cavlingprismodtagere Michael Lund og Eva Jung

29. sep

Går vejret amok
Vejr- og klimaekspert Peter Tanev

6. okt

Statuer – historiske helte eller fortidens fadæser
Cand.mag. i historie og dansk Rasmus Kjærgaard Petersen

13. okt

Fotografiet som kunstform – dansk fotografi i USA og Kina
Billedkunstner og kunstlærer hos AOF Hvidovre Maibritt Rangstrup

27. okt

Fra knudedatter til karrierekvinde
Foredragsholder Hanne Faldborg

3. nov

Hvis jeg overlever det her – bliver det en god historie
Forfatter og naturfotograf Henrik Egede-Lassen

10. nov

EU efter Brexit
EU ekspert mm Poul Breyen

17. nov

Bhutan – tordendragens land
Rejseleder, Cand.mag. i samfundsfag og historie Ulrik Grubb

24. nov

Inuit tatovering og grønlandsk kulturidentitet
Kulturforsker, inuit tatovør og foredragsholder Maya Sialuk Jacobsen

1. dec

Huler – verdens sidste uudforskede steder
Geograf, miljøingeniør og eventyrer Louise Korsgaard
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LITTERATURDEBAT
Seks af det sidste års bedste romaner på seks eftermiddage. Det er ikke en forudsætning, at bøgerne er
læst, da foredragene også kan bruges som inspiration til at gå i gang. Bøgerne gennemgås og placeres i
forfatterskabet og i tidens litterære strømninger - derefter diskussion om bøgerne.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438, 1. sal
Hold 3921211955 torsdage 15.30-17.30
6 gange
600 kr./PEA 430 kr.
Underviser: Birgitte Hamborg
Torsdag den 7. oktober:

Torsdag den 4. januar:

Torsdag den 4. november:

Torsdag den 3. februar:

Torsdag den 9. december:

Torsdag den 3. marts:

PIGEN FRA DET STORE HVIDE SKIB af Jesper Bugge Kold og Mich Vraa, 2021
Den unge idealistiske sygeplejerske Molly tager i 1951 med hospitalsskibet
Jutlandia til Korea. Hun vil starte forfra efter nogle traumatiske oplevelser
i befrielsesdagene. I Korea møder hun en uendelig fattigdom, sårede amerikanske soldater og den 11-årige pige Yun, der kæmper for at overleve. Og
hun forelsker sig i førstestyrmanden!
Danmarkshistorie og verdenshistorie i en stærkt underholdende roman.
HÅBETS REJSENDE af Isabel Allende, 2020
I 1939 flygter den medicinstuderende Victor og hans gravide svigerinde
Roser fra Den Spanske Borgerkrigs grusomheder til Frankrig og videre
til Chile med flygtningeskibet Winnipeg, der er chartret af digteren Pablo
Neruda. I Chile begår general Pinochet statskup i 1973, dræber præsident
Allende og tvinger atter parret på flugt til Venezuela. En bevægende roman med en stærk tro på det gode i mennesket.
KAPTAJNEN OG ANN BARBARA af Ida Jessen, 2020
Vi er i 1754, og kaptajn Ludvig von Kahlen skal bevise, at heden kan opdyrkes. Kaptajnen må kæmpe med både den jyske natur og herremanden til
Hald, som er ondskaben selv med vold og overgreb på sine fæstere. Kvinden Ann Barbara kommer en dag vandrende og bliver kaptajnens husbestyrerinde - og senere elskerinde. En farverig nybygger-roman om livet i et
forblæst og fattigt landskab i 17-tallets Danmark.

VI TOG OP MED MOR af Karin Smirnoff, 2020
En gyser om den fandenivoldske Jana og hendes tvillingebror. De tager til
Kukkijãrvi i det nordlige Sverige for at begrave deres mor i hendes fødeby,
der domineres af en religiøs sekt. Jana og Bror har haft en barndom med
overgreb og elendighed. Sproget er poetisk og finurligt, og portrættet af
den stærke og slagkraftige kvinde , som gang på gang bliver slået ud, rejser
sig igen og kæmper videre, er helt vidunderligt.
ET STYKKE AF TIDEN af Benn Q. Holm, 2021
Vest-Berlin 1976-77 opleves af den unge canadiske udvekslingsstudent
Ben, der føler sig ensom i storbyen, men også møder den store kærlighed.
Romanen er et fantastisk tidsdokument om den kolde krig, hvor skyggen
fra 2. Verdenskrig stadig hviler over alle familier. Der er politisk uro og
vold og venstreorienteret terrorisme (Rote Armee) i den delte by - og rock
og David Bowie som baggrundsmusik.
KLARA OG SOLEN af Kazuo Ishiguru, 2021
Hovedpersonen Klara er den perfekte romanheltinde: Ydmyg, klog, selvopofrende og kærlig - i modsætning til de mennesker, hun færdes iblandt,
som mest er optaget af teknologi. Klara er en robot, en kunstig ven til pigen Josie. Den japansk-britiske Nobelprisvinder sætter spørgsmålstegn
ved familie, forelskelse, venskab, følelser og kunstig intelligens. Hvad er
det, der gør et liv værd at leve, og hvem styrer udviklingen?

SOMMERSKOLE SKØDSHOVED 2022
Skødshoved på skønne Djursland 21. - 26. maj
Seks dage med foredrag, udflugter, oplevelser og hyggeligt samvær		
Se vores hjemmeside hvidovre.aof.dk eller
kontakt kontoret for detaljer om tilmelding
og betaling. Program udleveres/tilsendes ved
henvendelse fra 1. november.
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Pris incl. rejse og forplejning
fra 4590 kr./PEA 4350 kr.
Depositum 1000 kr. ved tilmelding.
Restbetaling senest 1. april.

Alle værelser har bad og toilet.
Begrænset antal enkeltværelser.
Tillæg for enkeltværelse 1.000 kr.
Hold nr. 3922217900

SPROGSKOLEN
Al sprogundervisning foregår på Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Italiensk 1

Har du lyst til at genopfriske italiensk? De allermest elementære
regler er på plads, men ellers er
holdet åbent for alle, der ønsker at træne praktisk talefærdighed og grammatik på et elementært niveau. Vi fortsætter med Passaparola 1,
men der er også muligheder for at læse og træne
med andre tekster, videospots mm.
Underviser: Kirsten Greve
Hold 3921206550
Mandag 19:00 - 20:40
20-09-21 - 24-01-22
16 gange/32 lekt
Pris 1348 kr./PEA 940 kr.

Italiensk 3

På dette hold har kursisterne erhvervet en solid
sproglig færdighed. Vi har netop taget et nyt
italiensksproget undervisningssystem i brug
(Dieci, A2). Der arbejdes på en ny og varieret
måde med at træne samtale, læsefærdighed og
grammatiske strukturer, samtidig med at der
fokuseres på aktuelle samfundsforhold i Italien.
Alle med nogle få års træning kan være med, og
nye deltagere er velkomne.
Underviser: Kirsten Greve
Hold 3921206551
Mandag 17:00 - 18:40
20-09-21 - 24-01-22
16 gange/32 lekt
Pris 1348 kr./PEA 940 kr.

Italiensk 5

Her taler vi rigtig meget italiensk! Du har fået
undervisning i sproget gennem flere sæsoner
eller har måske opholdt dig i landet i længere
tid. Du har et stærkt aktivt ordforråd og kan udtrykke dig om dagligdags emner. Vi fokuserer
på ordforrådet og prioriterer, at du udtrykker
dig klart og præcist. Vi arbejder med lidt grammatik samt diverse tekster om aktuelle emner,
samfund, kultur og historie.
Lærebog: Nuovo Espresso 4. Vi anbefaler, at lærebog først købes efter 1. mødegang.
Underviser: Sergio Pulli
Hold 3921206553
Torsdag 18:30 - 20:10
09-09-21 - 27-01-22
18 gange/36 lekt
Pris 1480 kr./PEA 1020 kr.

Spansk for begyndere

Du har aldrig fået undervisning i
spansk før eller vil gerne starte på
en frisk. Vi lærer spansk fra bunden. Vi arbejder med alfabetet, tal
og udtale. Lidt grammatik er der også plads til,
men der lægges mest vægt på udtale og på, at
du skal kunne forstå og tale lidt hverdagssprog.
Lærebog aftales med underviseren første gang.
Underviser: Jane Viemoes
Hold 3921206554
Mandag 15:00 - 16:40
27-09-21 - 24-01-22
15 gange/30 lektioner Pris 1284 kr./PEA 900 kr.

Spansk 1

Kurset er for næsten-begyndere, som allerede
har fået lidt undervisning i sproget. Vi træner
udtale, verber og lidt grammatik. Du er også
velkommen, hvis du har haft sproget før og gerne vil repetere udtale og elementært ordforråd.
Underviser: Jane Viemoes
Hold 3921206555
Onsdag 17:00 - 18:40
29-09-21 - 26-01-22
15 gange/30 lekt
Pris 1284 kr./PEA 900 kr.

Spansk 2

Du har fået noget undervisning i sproget før,
men vi går roligt frem. Vi formulerer små sætninger og træner udtale. Lidt grammatik er der
også plads til, men der lægges mest vægt på, at
du skal kunne forstå og tale et simpelt hverdagsspansk.
Underviser: Jane Viemoes
Hold 3921206556
Onsdag 19:00 - 20:40
29-09-21 - 26-01-22
15 gange/30 lekt
Pris 1284 kr./PEA 900 kr.

Spansk 3

Dette hold er for dig, der har haft spansk før. Du
kan formulere små sætninger, og du kan regelmæssige verber og nogle uregelmæssige verber.
Efter en kort repetition fortsætter vi med at øge
ordforrådet, og vi laver samtaler, hvor vi øver
tale og hverdagssituationer. Lidt grammatik er
også på programmet. Der vil være fokus på tale
og ordforråd, så du bliver endnu bedre til det
spanske sprog.
Lærebog aftales med underviseren første gang.
Underviser: Jane Viemoes
Hold 3921206557
Mandag 17:00 - 18:40
27-09-21 - 24-01-22
15 gange/30 lekt
Pris 1284 kr./PEA 900 kr.

Spansk 4

Du har et stærkt aktivt ordforråd og kan give
dine synspunkter om dagligdags emner til kende. Du kan deltage i en almindelig meningsudveksling og læse enkle tekster, skriftlige beskeder og breve. Du kan skrive enkle tekster, såsom
breve og personlige notater.
På kurset får du udvidet dit aktive ordforråd
gennem samtale og grammatiske øvelser og får
mere sikkerhed i lette samtaler om hverdagssituationer.
Materiale aftales med underviseren første gang.
Underviser: Jane Viemoes
Hold 3921206558
Tirsdag 12:30 - 14:10
28-09-21 - 25-01-22
15 gange/30 lekt
Pris 1284 kr./PEA 900 kr.
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SPROGSKOLEN
Fransk for begyndere

Fransk 3

Fransk lettere konversation

Græsk for begyndere

Græsk 1

Græsk 2

Du har aldrig fået undervisning i
sproget. Vi træner talefærdighed
og udtale med tekster og små dialoger om dagligdags situationer.
Grammatik vil også indgå i undervisningen.
Underviser: Bruno della Bartolomea
Hold 3921206570
Torsdag 14:00 - 15:40
23-09-21 - 27-01-22
16 gange/32 lekt
Pris 1348 kr./PEA 940 kr.

Du har aldrig fået undervisning
i sproget. Vi begynder med alfabetet, øver udtale og arbejder videre med det skriftlige, mundtlige, lytteøvelser
og samtale.
Underviser: Maria Tzortzi
Hold 3921206575
Tirsdag 19:00 - 20:40
21-09-21 - 25-01-22
16 gange/32 lekt
Pris 1348 kr./PEA 940 kr.
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Du har et rimeligt kendskab til fransk og kan
udtrykke dig i mindre sætninger. Vi træner udtale og ordforråd og fokuserer på sprogets opbygning. Undervisningen vil bestå af dialoger,
tekster og lidt grammatik.
Underviser: Sergio Pulli
Hold 3921206571
Tirsdag 17:00 - 18:40
07-09-21 - 25-01-22
18 gange/36 lekt
Pris 1480 kr./PEA 1020 kr.

Du har fået lidt undervisning i sproget og har
noget kendskab til det græske alfabet. Vi træner
udtale og arbejder i et roligt tempo med små
dialoger og grammatiske øvelser. Vi formulerer
simple sætninger som at præsentere sig selv.
Underviser: Maria Tzortzi
Hold 3921206576
Tirsdag 15:00 - 16:40
21-09-21 - 25-01-22
16 gange/32 lekt
Pris 1348 kr./PEA 940 kr.

Du har et aktivt ordforråd og kan klare dig i en
fransk dagligdag. Prioriteten er selvfølgelig
at tale om forskellige emner med udgangspunkt
i tekster, artikler og andet, forslag fra
deltagerne kan også komme i betragtning.
Underviser: Bruno della Bartolomea
Hold 3921206572
Torsdag 12:00 - 13:40
23-09-21 - 27-01-22
16 gange/32 lekt
Pris 1348 kr./PEA 940 kr.

Du kender til det græske alfabet, som er forudsætningen for, at du kan lære sproget korrekt. Vi
arbejder videre på at læse, skrive og forstå græsk,
så du bliver i stand til at begå dig i hverdagssituationer, som f.eks. på restauranten og i supermarkedet. Vi kommer naturligvis også ind på
grammatik. Du vil også høre lidt om samfundsforhold, kultur og kropssprog i Grækenland.
Underviser: Maria Tzortzi
Hold 3921206577
Tirsdag 17:00 - 18:40
21-09-21 - 25-01-22
16 gange/32 lekt
Pris 1348 kr./PEA 940 kr.

SPROGSKOLEN

Tysk for begyndere

Tysk 2

Tysk 3

Engelsk 1

Engelsk 2

Engelsk 4

Du har aldrig fået undervisning
i sproget. Vi træner udtale og arbejder i et roligt tempo med små
dialoger og grammatiske øvelser. Vi formulerer
simple sætninger som f.eks. at præsentere sig
selv.
Underviser: Angelika Matzen
Hold 3921206560
Onsdag 18:20 - 20.00
22-09-21 - 26-01-22
16 gange/32 lekt
Pris 1348 kr./PEA 940 kr.

For næsten-begyndere, som har
fået lidt undervisning i sproget.
Vi træner udtale og arbejder i et
roligt tempo med små dialoger og grammatiske
øvelser. Vi formulerer simple sætninger som
f.eks. at præsentere sig selv.
Du er også velkommen, hvis du har haft sproget
før og gerne vil repetere udtale og elementært
ordforråd.
Underviser: Sergio Pulli
Hold 3921206565
Tirsdag 19:00 - 20:40
07-09-21 - 25-01-22
18 gange/36 lekt
Pris 1480 kr./PEA 1020 kr.

Vi træner udtale og arbejder i et roligt tempo
med små dialoger og grammatiske øvelser. Hovedvægten vil ligge på at kunne gøre sig forståelig i forskellige sammenhænge, som kursisterne
er med til at definere.
Du er også velkommen, hvis du har haft sproget
før og gerne vil repetere udtale og ordforråd.
Underviser: Angelika Matzen
Hold 3921206561
Onsdag 16:30 - 18:10
22-09-21 - 26-01-22
16 gange/32 lekt
Pris 1348 kr./PEA 940 kr.

Et kursus for lidt øvede, som har behov for en
grundig træning i at lytte til og forstå engelsk
og i at udtrykke sig korrekt. Der læses en bog på
CEFR-niveau A2. Øvelser i grammatik og udtale
vil indgå som en del af undervisningen, hvis vigtigste formål er, at kursisten føler sig sikker i at
føre en let samtale.
Underviser: Tove Lisa Nielsen
Hold 3921206566
Torsdag 11:15 - 12:55
23-09-2021 - 27-01-2022
16 gange/32 lektioner Pris 1348 kr./PEA 940 kr.

Du taler tysk på et rimeligt niveau og kan udtrykke dig i længere sætninger. Du kan også
læse lette tyske tekster. Vi træner udtale og ordforråd og fokuserer på sprogets opbygning. Undervisningen vil bestå af dialoger, tekster og lidt
grammatik.
Underviser: Sergio Pulli
Hold 3921206562
Torsdag 16:30 - 18:10
09-09-21 - 27-01-22
18 gange/36 lekt
Pris 1480 kr./PEA 1020 kr.

Har man et let øvet til øvet kendskab til engelsk,
kan man på dette hold arbejde videre på at opnå
mere sikkerhed i at tale og forstå det engelske
sprog. Der læses en bog på CEFR-niveau B2. Små
grammatikøvelser indgår som en del af undervisningen som støtte til træning af den selvstændige formulering.
Underviser: Tove Lisa Nielsen
Hold 3921206567
Torsdag 09:00 - 10:40
23-09-21 - 27-01-22
16 gange/32 lektioner Pris 1348 kr./PEA 940 kr.
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GÅ GLADERE PÅ ARBEJDE
Vi bruger allesammen mange timer af vores liv
på jobbet. Samtidig ved vi fra forskning, at hele
60% af os ikke har det job, der matcher vores
profil og engagement bedst.
Her får du chancen for at tage et ”service-tjek”
på ”dig og dit job”. Måske er du på jagt efter et
nyt job og ønsker sparring til, hvordan du kommer i mål. Måske er du glad for din virksomhed
og dit job, men ønsker inspiration til, hvordan
du vedvarende kan optimere din jobglæde.
På kurset kommer vi ind på:
•
Er jeg på rette hylde?
•
Hvordan leder jeg min chef?
•
Karriereafklaring og mine jobmæssige
”drivers” og ”killers”
•
Sidder jeg bag førersædet i eget jobliv, eller
kører omgivelserne afsted med mig?
•
Hvordan realiserer jeg mine ambitioner?
•
Brug af linkedin
•
Blinde vinkler i dit syn på muligheder
•
Dine aktuelle udfordringer – og veje frem

På kurset møder du Charlotte Pontoppidan Wise
der driver virksomheden LeaderHubs, som rådgiver om ledelse og udvikler ledere og ledergrupper. Desuden laver Charlotte individuelle
sparringsforløb. Charlotte har en baggrund som
bl.a. direktør i Center for Ledelse og har desuden
arbejdet som headhunter mv.

SLÆGTSFORSKNING
Slægtsforskning - workshop for øvede

Få inspiration og hjælp til at arbejde videre med
din slægtsforskning og til at få skrevet slægtens
historie. Underviseren kommer med oplæg om
brugen af alle de nye arkivalier på nettet og med
forslag til løsning af deltagernes problemer. Vi
hjælper hinanden, deler erfaringer og skal også
træne læsning af gotisk håndskrift.
Hold 3921203651
Tirsdag kl. 13.00-15.10
05-10-21 - 30-11-21
8 gange / 20 lek
956 kr./PEA 700 kr.
Hold 3921203652
Tirsdag kl. 16.00-18.10
8 gange / 20 lek
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05-10-21 - 30-11-21
956 kr./PEA 700 kr.

Bemærk: Ledige med bopæl i Hvidovre Kommune kan få rabat på vores kurser ved henvendelse
til kontoret forud for tilmelding og betaling.
Kursuscenter Friheden, Lokale 9
Underviser: Charlotte Pontoppidan Wise
Hold 3921203800
Onsdag 17:15 - 20:00
06-10-21 - 27-10-21
3 gange/9 lektioner
Pris 596 kr./PEA 480 kr.

KREATIVE FAG
Porcelænsmaleri

Smykkefremstilling

Hold 3921202490
Mandag 15:00 - 17:35
24 gange/72 lektioner

20-09-21 - 28-03-22
2658 kr./PEA 1740 kr.

Hold for øvede
Underviser: Anette Sjøgren Hendriksen
Hold 3921202493
Onsdag 16:00 - 18:35
22-09-21 - 04-05-22
28 gange/84 lektioner
3051 kr./PEA 1980 kr.

Hold 3921202491
Mandag 19:00 - 21:35
24 gange/72 lektioner

20-09-21 - 28-03-22
2658 kr./PEA 1740 kr.

Hold 3921202492
Tirsdag 19:00 - 21:35
24 gange/72 lektioner

21-09-21 - 29-03-22
2658 kr./PEA 1740 kr.

Holder du af at lege med farver og mønstre?
Hvis du kan lide personlige og smukke porcelænsting, er porcelænsmaling noget for dig.
Du behøver ikke at kunne tegne. Her lærer du
at male blomster, fugle og dyr. Du lærer også
pennetegning, der giver mulighed for at arbejde
med mere moderne teknikker.
Kom og sæt kulør på dit porcelæn.
Du kan købe både figurer og maling hos underviseren. Du er også velkommen til at kontakte
underviseren for yderligere info:
Laila Rasmussen mobil 40420879
Engstrandskolen, Lerrummet, Indg. B
Underviser: Laila Rasmussen

Du lærer at fremstille smykker i både
ædle og uædle metaller. Har du selv
ideer, realiserer vi
dem i fællesskab. Du
får også mulighed
for at slibe en smuk
sten og fremstille et smykke af den.
Du må regne med en mindre udgift til værktøj
og materialer.
Risbjergskolen, Sløjd lokale

Hold for begyndere og øvede
Underviser: Pernille Mikkelsen
Hold 3921202494
Onsdag 19:00 - 21:35
22-09-21 - 04-05-22
28 gange/84 lektioner
3051 kr./PEA 1980 kr.

Syning

For dig der har lyst til at sy smart og moderigtigt tøj til både børn og voksne under kyndig vejledning af erfaren underviser. Der undervises på alle
niveauer, så både begyndere og øvede kan deltage.
Som udgangspunkt er undervisningen individuel. Du får hjælp til måltagning, mønstre, tilretning, syteknikker m.m. Skolen råder bl.a. over moderne symaskiner og en overlocker.
OBS Du skal selv medbringe alle materialer (blyant, viskelæder, mønsterpapir, målebånd, saks, stof, knappenåle, tråd)
Kursuscenter Friheden, Lokale 3
Underviser: Marita Irene Seres
Hold 3921202665
Mandag 19:00 - 21:35		
20-09-21 - 02-05-22
26 gange/78 lektioner		Pris 2856 kr./PEA 1860 kr.
Hold 3921202666
Torsdag 19:00 - 21:35		
23-09-21 - 28-04-22
26 gange/78 lektioner		Pris 2856 kr./PEA 1860 kr.

Knipling

Blandt de mange
gamle
håndværk
er knipling et af de
fineste, der i dag er
genoplivet som en
værdsat og skattet
hobby. Kniplinger
kan laves i et utal af
variationer og mange forskellige sværhedsgrader, så uanset om du er begynder eller
øvet er dette kursus noget for dig.
Der kræves ingen forkundskaber udover lysten
til håndarbejde og hyggeligt samvær.
Kursuscenter Friheden, Lokale 200
Underviser: Lis Andersen
Hold 3921202663
Onsdag 18:30 - 21:05
10 gange/30 lektioner

29-09-21 - 08-12-21
1284 kr./PEA 900 kr.

Hold 3921202664
Torsdag 10:00 - 12:35
10 gange/30 lektioner

30-09-21 - 09-12-21
1284 kr./PEA 900 kr.

Strikning og hækling

Et kursus for dig, der er begynder og for dig, der er kommet videre. Vi
kommer igennem flere teknikker som opslåning/aflukningI/pæne kanter/
venderækker samt diverse strikketeknikker og hækleteknikker. Du får en
mappe med alle de teknikker, du vælger.
Medbring dit garn/strikkepinde/hæklenål og en opskrift på det, du gerne
vil lave, så du lærer at læse denne.
Kursuscenter Friheden, Lokale 200
Underviser: Susan Monique Ammentorp
Hold 3921202685
Mandag 18:30 - 21:05		 04-10-2021 - 08-11-2021
5 gange/15 lektioner		 Pris 792 kr./PEA 600 kr.
Hold 3921202686
Onsdag 10:00 - 12:35		 27-10-2021 - 24-11-2021
5 gange/15 lektioner		 Pris 792 kr./PEA 600 kr.

15
15

MALESKOLEN
Male- og tegnehold undervises i vores kunstlokale Hvidovrevej 438, 2. sal, lok 200. Materialer kan opbevares her.
Underviser: Akademiuddannet billedkunstner Maibritt Rangstrup
Akrylmaleri

Begyndere og øvede
Vi tager udgangspunkt i
forskellige temaer, kunsthistorien, aktuelle udstillinger
og interessante kunstnere og
derved forskellige måder at
gå til maleriet på.
Du vil arbejde med dit eget
maleri, få teknisk kunnen og
farveforståelse, og vi bruger billedgennemgange til at få inspiration til motiv og udtryk.
Hvert andet år udstilles der på Hvidovre Bibliotek, hvor vi i praksis afprøver, hvad det vil sige at
skabe en fællesudstilling.
Vi opsøger årligt én udstilling i København eller omegn, det kan give en lille ekstra udgift til
entré.
Hold 3921202480
Tirsdag 09:00 - 12:15
07-09-21 - 24-05-22
30 gange/120 lektioner 4230 kr./PEA 2700 kr.
Hold 3921202481
Tirsdag 12:30 - 15:45
07-09-21 - 24-05-22
30 gange/120 lektioner 4230 kr./PEA 2700 kr.
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Maleri uge 33 - Med ansigtet i lyset

Begyndere og øvede
Kom og fordyb dig i maleriet over fire hele dage.
På kurset får du inspiration og emneoplæg,
teknisk kunnen og introduktion til forskellige
kunstnere i hyggeligt samvær med andre kunstinteresserede.
Vi ser blandt andet på, hvordan lys påvirker farver, og ugen byder desuden på billedgennemgang, individuelle snakke om maleriet og atelier-besøg i Valby. Medbring akrylmaling, pensler,
lærreder på ramme osv.
Hold 3921202482
Mandag 09:30 - 15:00
16-08-21 - 21-08-21
4 gange/26 lektioner
1152 kr./PEA 820 kr.

Mandagsmaleri

Begyndere og let øvede
For deltagere, der gerne vil lære at male og samtidig ønsker spændende og varieret inspiration
under professionel vejledning. På kurset lærer
du om farveblanding, lys/skygge, penselstrøg og
får teknisk kunnen, for at kunne male frit inden
for den type maleri og udtryk, der passer til dig.
Hold 3921202483
Mandag 09:30 - 12:30
06-09-21 - 13-12-21
14 gange/49 lektioner
1906 kr./PEA 1280 kr.

Klassisk og eksperimenterende tegning

Let øvede/øvede
Undervisningen tager udgangspunkt i både
klassisk og eksperimenterende tegning, sådan
at de tegnefærdigheder, der opøves, også kan
omsættes til et mere kunstnerisk udtryk. Der er
mulighed for at bruge blyant, akvarel og tusch.
Medbring blot blyant, papir og viskelæder til
den første gang.
Hold 3921202484
Mandag 13:00 - 15:20
06-09-21 - 13-12-21
14 gange/42 lektioner
1676 kr./PEA 1140 kr.

Lær at tegne

For begyndere
Drømmer du om at kunne tegne, og har du
lyst til at fordybe dig i lys og skygge, proportioner, komposition, forskellige stilretninger og
stregens betydning.
Vi arbejder med klassiske temaer som opstilling,
portræt, natur, inspirerende billedmateriale og
hvad vi ellers kunne finde på at indkredse i en
tegning. Medbring tegnepapir, et par blyanter,
blyantspidser, viskelæder og en lineal.
Hold 3921202485
Fredag 09:00 - 11:20
10-09-21 - 10-12-21
12 gange/36 lektioner
1480 kr./PEA 1020 kr.

KORTE KURSER
Tema lørdage - med Maibritt Rangstrup
Lær at tegne og male det, du ser

På efterårets to første temalørdage vil du få en
indføring i de grundlæggende principper i at
tegne et motiv og efterfølgende bruge det som
forlæg til dit eget maleri. Vi ser på proportioner,
lys/skygge, undermaling og lasering, farveblanding, penselstrøg og alt det, der tilsammen kan
bruges til at male motivet frem og få det til at
fungere som maleri. Medbring gerne et par citroner, eller andet som kunne bruges som dit
motiv, en skitseblok, blyant, viskelæder, et par
lærreder på ramme og akrylmaling (eller akvarel) og pensler.
Hold 3921202486
Lørdag 10:00 - 15:55
25-09-21 - 09-10-21
2 gange/14 lektioner
760 kr./PEA 580 kr.

Lys og skygge i maleriet

Kunstvandring

Klimavenlig dekoration

Forårsdesign

Undervisningen starter med en indføring i,
hvordan lys og skygge bruges som virkemidler
i kunsten, og hvordan det kan males frem, og
vi kommer til at se nærmere på forskellige metoder og teknikker til selv at afprøve det i maleriet. Det er også muligt at arbejde med egen
inspiration og få sparring og teknisk kunnen i
hyggeligt og fokuseret samvær med andre maleinteresserede.
Medbring akrylmaling, et par lærreder (på ramme), pensler, skitseblok/pair og blyant, og gerne
egen frokost og drikkelse.
Hold 3921202487
Lørdag 10:00 - 15:55
06-11-21 - 13-11-21
2 gange/14 lektioner
760 kr./PEA 580 kr.

Tag med på kunstvandring, hvor vi besøger gallerier i og omkring Bredgade i det indre København, og få en introduktion til de aktuelle udstillinger. Vi vil se nærmere på de udstillede værker
og tale om, hvad der kan ligge af tanker bag
værkerne, og vi vil også komme omkring, hvilken rolle gallerierne spiller, og hvordan kunstværker prissættes. Du vil modtage information
om mødested inden start. Turen foregår til fods.
Medbring gerne en lille skitseblok og en blyant.
Mødested oplyses senere
Hold 3921202488
Lørdag 12:30 - 15:00
18-09-21
1 gang/3 lektioner
212 kr./PEA 173 kr.

Blomsterbinding

Engstrandskolen, Lerrummet, Indg. B
Underviser: Kate Balle
Til alle kurser medbringes: Kniv, saks og bidtang samt mad og drikke og ikke mindst godt
humør. Materialeliste vil blive udsendt 14 dage
før kursusstart og kan bruges til kopiering eller
inspiration
Billeder til inspiration for det enkelte hold kan
ca. 1 uge før ses på Facebooksiden Kabana Design.

Naturdesign buketter

Efterårets overflod af bær, frøstande,frugter og
blomster arrangeres i forskellige slags buketter.
Farverne vil passe til årstidens flotte palet, inden
vinteren lægger sin hvide hånd på landskabet.
Materialer kan eventuelt, mod betaling, bestilles hos underviser.
Hold 3921202655
Søndag 10:00 - 15:45
31-10-2021 - 31-10-21
1 gang/6,5 lektioner
Pris 457 kr./PEA 374 kr.

Jule- og adventsinspiration

Julens dekorationer vil være i naturfarver med
et lille pift. Det vil sige masser af nødder, kogler,
frøstande, forskellige mosser samt stedsegrønt
tilsat en skillefarve.
Dekorationerne laves, så de holder sig smukke
hele julemåneden.
Der er mulighed for fremstilling af både advents- og julearrangemeter.
Materialer kan bestilles hos underviseren.
Hold 3921202656
Lørdag 10:00 - 15:45
20-11-21
1 gang/6,5 lektioner
457 kr./PEA 374 kr.
Hold 3921202657
Lørdag 10:00 - 15:45
1 gang/6,5 lektioner

04-12-2021
457 kr./PEA 374 kr.

Vi bruger græsser, frøstande, blade og tørrede
blomster i klassiske og nye, anderledes arrangementer.
Vi gennemgår forskellige tørremetoder og hvilke planter, haven kan indholde, som er gode at
gemme.
Materialeudgift på ca. 200-250 kr. afregnes med
underviseren.
Hold 3921202658
Søndag 10:00 - 15:45
30-01-22
1 gang/6,5 lektioner
457 kr./PEA 374 kr.

Foråret er til dekorationer med både friske og
tørrede materialer. Blomster på løg springer op
af jorden, gæslingerne blomstrer, forårsknopperne brister, og fuglene lægger æg. Alle disse
mange forskellige elementer kan indgå i spændende og holdbare dekorationer.
Materialeudgift på ca. 200-250 kr. afregnes med
underviseren.
Hold 3921202659
Søndag 10:00 - 15:45
13-03-22
1 gang/6,5 lektioner
457 kr./PEA 374 kr.
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KORTE KURSER
Handy(wo)man

Bliv dus med din bolig.
Weekendkursus.
Kurset henvender sig til både kvinder og mænd, der gerne vil kunne lave
mindre, praktiske opgaver i hjemmet som at skifte en termostat på radiatoren, hænge en lampe eller en hylde op eller montere en forlængerledning - nemt at gøre selv, når man ved hvordan! Vi starter med lidt teori og
afprøvning af værktøj og går så i gang med udfordringerne.
Vi lærer at bruge boremaskine, stiksav, rystepudser mv og kommer også
ind på døre/låger, knirkende gulve mm. Instruktøren kontakter deltagerne før kursusstart, så kurset så vidt muligt tilpasses den enkeltes ønsker,
dog tages der forbehold mod meget specifikke opgaver.
Materialeudgifter kr. 60 er inkluderet i prisen.
Engstrandskolen, Træsløjd, Indg. B
Underviser: Niels Frøding
Hold 3921202661
Lørdag 10:00 - 15:20		
28-08-21 - 29-08-21
2 gange/12 lektioner		
Pris 754 kr./PEA 600 kr.
Hold 3921202662
Lørdag 10:00 - 15:20		
2 gange/12 lektioner		

20-11-21 - 21-11-21
Pris 754 kr./PEA 600 kr.

Massage til husbehov for par

Helkropsmassage
Fysiurgisk massage for par, der ønsker at lære dybdegående og muskelafspændende massageteknikker, som kan være med til at fjerne spændinger
og ømhed i musklerne. Der undervises i enkle teknikker, som uden at skabe unødvendige spændinger hos den, der giver massage, gør godt for den,
der modtager massagen.
Medbring massageolie, jeres egne tæpper eller håndklæder samt mad og
drikke.
OBS Prisen er pr. person. Kun deltagelse parvis - hver person skal dog tilmeldes for sig.
Kursuscenter Friheden, Lokale 1
Underviser: Ivan Lund
Hold 3921203752
Lørdag 10:00 - 15:20		
09-10-21
1 gang/6 lektioner		
Pris 422 kr./PEA 345 kr.
Hold 3921204753
Lørdag 10:00 - 15:20		
1 gang/6 lektioner		

Få mere ud af din pc

Se de nye redskaber i Windows 10 til vedligeholdelse af din pc og til beskyttelse af dit privatliv. Vi kigger på de bedste indbyggede apps, på hvordan du downloader andre gratis programmer fra Windows Store og på,
hvordan du tager automatisk backup af dine filer på OneDrive.
Kursuscenter Friheden, Lokale 9
Underviser: Erling Mortensen
Hold 392120576o
Torsdag 10:00-12:35		
30-09-21 - 07-10-21
2 gange/6 lektioner		 Pris 422 kr./PEA 345 kr.

Lær at bruge Zoom

Zoom er det mest populære program til fjernundervisning og bruges til
kurser i sprog, zumba, yoga, slægtsforskning og meget mere. Bliv fortrolig
med programmet for at kunne følge online undervisning eller blot for at
mødes med familie og venner – programmet er gratis. Den første undervisningsgang foregår i vores IT-lokale, hvor man kan medbringe sin bærbare pc eller iPad/tablet og få den korrekt sat op. Anden undervisningsgang foregår som fjernundervisning.
Kursuscenter Friheden, Lokale 9
Underviser: Erling Mortensen
Hold 3921205761
Torsdag 10:00 - 11:40		
16-09-21 - 23-09-21
2 gange/4 lektioner		 Pris 282 kr./PEA 230 kr.
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20-11-21
Pris 422 kr./PEA 345 kr.

KORTE KURSER
Sted: Dansborgskolens køkken. Indgang fra Idrætsvej.
Underviser: Biavler Niels Hvenegaard
Lav din egen creme og salve

Lær at lave dine egne cremer og salver, der passer til din hud, og som ikke
indeholder fyldstoffer, unødvendige tilsætningsstoffer, kemikalier eller
pesticider. Alle produkter er lavet med udgangspunkt i honningbiernes
produkter og koldpressede planteolier.
Lær hvilke planter i naturen du kan bruge til forskellige hudtyper, og hvilke planter der er effektive mod sår, kløe, uren hud, tør eller fedtet hud osv.
På kurset laves der 5-7 forskellige cremer og salver, og alle får prøver på
de fremstillede produkter. Efter kurset fremsendes et kompendium med
mange forskellige opskrifter og oversigter over de enkelte planters egenskaber.
Børn/unge fra 14 år er velkomne.
Materialeudgifter kr. 100,00 pr. person betales til kursusleder på dagen.
Hold 3921214682
Lørdag 12:00 - 16:25		
06-11-21
1 gang/5 lektioner		
Pris 352 kr./PEA 288 kr.

Koldrørt sæbe

At fremstille sin egen sæbe derhjemme er både praktisk og tilfredsstillende, og så ved du præcis,
hvad der er i den.
Uanset om du vil lave en god neutral sæbe eller har en ide om en
mere avanceret sæbe med olier og/
eller helbredende krydderurter i,
får du her mulighed for at prøve det
i praksis. På kurset laver vi 5- 6 forskellige slags sæbe, og alle får prøver af
de forskellige slags sæber med hjem.
Materialeudgifter kr. 80,00 pr. person betales til kursusleder på dagen.
Hold 3921214683
Lørdag 12:00 - 16:25 		
09-10-21
1 gang/5 lektioner		
Pris 352 kr./PEA 288 kr.

Fyldte chokolader

Der laves 5-7 forskellige slags fyldte chokolader. Man får opskrifterne med hjem, så der kan eksperimenteres videre bagefter. Alt der
fremstilles i løbet af dagen deles,
så alle får en god portion lækre
chokolader med hjem.
Kurset kræver ingen forkundskaber, da vi bygger hele processen op fra
bunden, og der vil være tid til hyggelig snak om råvarer og andre relevante
emner i løbet af dagen.
140 kr. for råvarer betales til kursusleder på dagen.
Hold 3921202680
Lørdag 12:00-16:25		
27-11-21
1 gange/5 lektioner		
Pris 352 kr./PEA: 288 kr.
Hold 3921202681
Søndag 12:00 - 16:25		
1 gang/5 lektioner		

12-12-21
Pris 352 kr./PEA: 288 kr.

Karamelkursus

For børn 6-12 år med en voksen.
Vi laver skønne, velsmagende karameller med forskellige slags chokolader og honning. Alle børn skal ledsages af en voksen, da karamelmassen
varmes op på komfuret.
Efter kurset sender underviseren et kompendium med alle opskrifter til de
deltagere, som ønsker det. Medbring et forklæde samt en pose eller æske
til de karameller, I skal have med hjem.
Den anførte pris er for en voksen og et barn. Et ekstra barn kan deltage til
106 kr.
Udgifter til råvarer 65 kr. pr. person betales til underviser på dagen.
Hold 3921219868
Lørdag 10:00 - 12:35		
1 gange/3 lektioner		

16-10-21
Pris 318 kr./PEA 280 kr.

Hold 3921219869
Lørdag 13:30 - 16:05		
1 gang/3 lektioner
		

16-10-21
Pris 318 kr./PEA 280 kr.
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KORTE KURSER

Thailandsk køkken

Kom med på en helt særlig madoplevelse sammen med Worachit,
som lærer dig, hvordan ægte thaimad med de rigtige krydderier
og råvarer skal laves. Fuldstændigt, som hun har lært det af sin
mor og mormor. Retterne er enkle og velsmagende og lige til at
kopiere hjemme i dit eget køkken.
Vi laver spændende for- og hovedretter, der smager pragtfuldt, ser
godt ud og samtidig er sunde - med ægte thai krydderier og mange forskellige råvarer fra Thailand. Vi arbejder med at forberede
råvarer og indarbejder fremgangsmåder til tilberedning af autentiske thairetter.
Materialeudgifter (140 kr.) er inkluderet i prisen.
Medbring viskestykker, en god køkkenkniv samt drikkevarer.
Dansborgskolen køkken, indgang fra Idrætsvej.
Underviser: Worachit Hansen

Bipollen i køkkenet

I al den tid mennesket har holdt bier, har man haft bipollen. Man har længe kendt til de sundhedsmæssige værdier det har, men gourmetrestauranter og andre er også
begyndt at få øjnene op for denne fødevare. Kom og få et
indblik i de muligheder bipollen giver i køkkenet. Vi skal
smage på forskellige typer bipollen og prøve at anvende
det i forskellige retter. Det bliver både i det salte og det
søde køkken. Vi skal udforske smagen og de dekorative
elementer bipollen har. Vi slutter af med at spise sammen.
Materialeudgifter kr. 75 er inkluderet i kursusprisen. Medbring selv drikkevarer.
Dansborgskolen, Køkken
Underviser: Henrik Romlund Madsen
Hold 3921219651
Lørdag 11:00 - 14:00		
04-09-21
1 gang/3,5 lektioner		
Pris 322 kr./PEA 277 kr.

20

Thailandsk køkken 1
Hold 3921219653
Lørdag 11:00 - 15:25
1 gang/5 lektioner

		

Hold 3921219654

Søndag 11:00 - 15:25		
1 gang/5 lektioner 		

11-09-21
Pris 492 kr./PEA 428 kr.
03-10-21
Pris 492 kr./PEA 428 kr.

Thailandsk køkken 2

Niveau 2 – for deltagere, der har deltaget på niveau 1

Hold 3921219655

Søndag 11:00 - 15:25		
1 gang/5 lektioner		

14-11-21
Pris 492 kr./PEA 428 kr.

MADLAVNING
Madlavning for mænd

Finere madlavning

Undervisning i lige uger.
Materialepris (70 kr./mødegang i alt 840 kr.)
betales til underviseren den første mødegang.
Hold 3921219667
Onsdag 18:00 - 20:35		
22-09-21 - 23-03-22
12 gange/36 lektioner		
Pris 1480 kr./PEA 1020 kr.

Madlavning for seniorer

Har du lyst til at gøre den daglige madlavning
mere spændende og få nye ideer til gæstemad?
Den billige festmiddag behøver ikke være kedelig. Lad dig inspirere og nyd samværet under
tilberedningen og selve middagen. Du kan være
med, selv om du er nybegynder.
Dansborgskolen, Køkken
Underviser: Birgit Clemmensen

Undervisning hver uge.
Materialepris (70 kr./mødegang i alt 1610 kr.) betales til underviseren den
første mødegang.
Hold 3921219668
Torsdag 16:00 - 18:35		
23-09-21 - 24-03-22
23 gange/69 lektioner		
Pris 2560 kr./ 1680 kr.

Dette kursus tilbydes deltagere, der ønsker inspiration til såvel fest- som
hyggemiddage. Vi vil arbejde med spændende råvarer, som resulterer i
fantastiske supper, spændende fiske- og vildtretter, samt lækre kødretter
og desserter.
Kurset kræver ingen forudsætninger - alle kan deltage. Vi afslutter aftenen med fællesspisning. Prisen er inkl. råvarer, 105 kr. pr gang.
Der undervises i lige uger.
Risbjergskolen, Køkken (ind. P-plads)
Underviser: Per Grønning
Hold 3921219669
Mandag 18:00 - 20:35		
20-09-21 - 21-03-22
12 gange/36 lektioner		Pris 2740 kr./PEA 2280 kr.
Som seniorer skal vi sørge for en lødig kost, og lysten til mad bliver større,
hvis hverdagsmaden har et pift. Du lærer desuden at tilberede spændende
og lækker gæstemad og dejligt bagværk. Opskrifterne er lette, så alle kan
deltage. Vi hygger os og slutter af med at spise sammen og drikke en kop
kaffe med hjemmebag.
Materialepris (70 kr./mødegang i alt 1610 kr.) betales til underviseren den
første mødegang.
Dansborgskolen, Køkken
Underviser: Birgit Clemmensen
Hold 3921219671
Mandag 16:00 - 18:35		
20-09-21 - 21-03-22
23 gange/69 lektioner		
Pris 2560 kr./PEA 1680 kr.
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MUSIKSKOLEN

Klaver

Underviser: Sofie Grinderslev Jeppesen
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Alle niveauer
Her spiller vi efter becifringer og noder - eventuelt også 4-hændigt. Er du begynder, introduceres du til tangenterne og klaveret, du spiller små
kendte melodier efter gehør og bliver fortrolig
med akkorder, rytmer, tonearter.
Hvis du allerede kan spille noget klaver, vælger
vi sammen, hvad du skal arbejde videre med og
hvordan.
Måske nyder du at spille små klassiske stykker,
måske er du mere til evergreens og al mulig anden musik. Undervisningen tilrettelægges derefter, og fokus er på dit musikalske udtryk og
glæden ved at spille.
Hvis du ønsker at spille klassisk klaver, er det
bedst, at du har et akustisk klaver, som du kan
øve dig på. Så sætter vi fokus på anslag, frasering, og musikalske udtryksmuligheder. Den
enkelte kursist vælger selv, hvad der skal lægges
vægt på i undervisningen!
Undervisningstiden deles op mellem holdets deltagere efter nærmere aftale med underviseren.
Hold 3921207583
Mandag 14:00 - 15:40
13-09-21 - 24-01-22
17 gange/34 lektioner
1796 kr./PEA 1252 kr.
Hold 3921207584
Tirsdag 14:15 - 15:55
14-09-21 - 25-01-22
17 gange/34 lektioner
1796 kr./PEA 1252 kr.
Hold 3921207585
Tirsdag 16:05 - 17:45
14-09-21 - 25-01-22
17 gange/34 lektioner
1796 kr./PEA 1252 kr.
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Klaver intensiv

Underviser: Niels Lolck Madsen
Alle niveauer
Koncentreret opmærksomhed omkring dine bevægelser ved klaveret og fingrenes kontakt med
tangenterne kan bringe dit klaverspil op på det
næste niveau og det næste igen!
Vi arbejder med at udvikle en frigjort klaverteknik efter russisk forbillede, og øvemetoderne er
udvalgt, så du kan gøre din øvning mere legende og effektiv og derved forbedre dit musikalske
udtryk. Alt efter dine ønsker kan vi arbejde med
såvel klassiske som rytmiske stilarter.
Undervisningstiden deles op mellem holdets deltagere efter nærmere aftale med underviseren.
Hvidovre Musikskole, lokale 13
Hold 3921207581
Tirsdag 09:00 - 12:30
14-09-21 - 25-01-22
17 gange/68 lektioner
3292 kr./PEA 2204 kr.
Risbjergskolen Musik, Indg.B, 1.sal
Hold 3921207582
Mandag 17:00 - 20:30
13-09-21 - 24-01-22
17 gange/68 lektioner
3292 kr./PEA 2204 kr.

MUSIKSKOLEN

Guitar

Dansborgskolen, Musiklokale
Underviser: Rasmus Oppenhagen Krogh
Har din spanske guitar, din elguitar eller din
western guitar stået og samlet støv, eller vil du
gerne i gang med den nyindkøbte? Ud fra dit
niveau arbejder vi med forskellige genrer (pop,
rock blues, folk, country), så du kan få opbygget
et bredt repertoire. Der bliver taget hensyn til individuelle ønsker, smag og stil.
Undervisningstiden kan deles op mellem deltagerne i grupper på 2-3 deltagere. Dette aftales
nærmere med underviseren i starten af forløbet.
Hold 3921207590
Begyndere / let øvede
Onsdag 17:00 - 18:40
22-09-21 - 26-01-22
16 gange/32 lektioner
1708 kr./PEA 1196 kr.
Hold 3921207591
Onsdag 18:50 - 20:30
16 gange/32 lektioner

Øvede
22-09-21 - 26-01-22
1708 kr./PEA 1196 kr.

Harmonika
Underviser: Monika Franyo
Begyndere og let øvede
Harmonikaen er et helt lille orkester i sig selv.
Du kan spille solo, akkompagnere eller spille
sammen med andre. Du lærer noder, becifring,
fingersætning og musikteori. Vi tager udgangspunkt i danske viser, gårdsange, internationale
hits og lidt klassisk musik. Undervisningen er
individuel, og foregår med baggrund i din kunnen og dine interesser. Men vi spiller også sammen, det giver sikkerhed. Du vil opleve, at det
ikke behøver at være svært, før det lyder af noget.
Medborgersalen/Kometen, Musiklokale 1 kld.
Hold 3921207596
Torsdag 08:30 - 10:10
16-09-21 - 27-01-22
17 gange/34 lektioner
1796 kr./PEA 1252 kr.
Hold 3921207597
Torsdag 10:10 - 11:50
16-09-21 - 27-01-22
17 gange/34 lektioner
1796 kr./PEA 1252 kr.
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Hold 3921207598
Torsdag 16:00 - 17:40
16-09-21 - 27-01-22
17 gange/34 lektioner
1796 kr./PEA 1252 kr.

Elorgel
Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438
Underviser: Monika Franyo
Begyndere/let øvede/øvede
Vi spiller rytmisk musik, populære melodier og
danse- og filmmusik, og du lærer nodesystemet,
becifringsakkorder, rytmespil, instrumentallære og musikteori.
Hyggeligt hold for alle uanset niveau.
Hold 3921207595
Torsdag 14:00 - 15:40
16-09-21 - 27-01-22
17 gange/34 lektioner
1796 kr./PEA 1252 kr.
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YOGA
Undervisningssted: Kursuscenter Friheden. Ingen mulighed for bad efter undervisning.
Yoga Blid Hatha M/K

Vi arbejder fortrinsvis med siddende og liggende stillinger. Hver undervisningsgang vil blive
afsluttet med en lang afspænding. Da alle kroppe er forskellige, vil der være fokus på individuel
støtte til hver enkelt deltager.
Begyndere og let øvede.
Underviser: Bente Ramsing
Hold 3921204200
Onsdag 17:15 - 18:55
08-09-21 - 09-02-22
20 gange/40 lektioner
1610 kr./PEA 1100 kr.

Yoga Vinyasa M/K

Vi har fokus på sikker opbygning af de enkelte
stillinger og overgangen fra stilling til stilling
i et flow. Vi arbejder med at opbygge kroppens
styrke, så du skal være indstillet på at få sved
på panden. Derudover arbejder vi med balance,
kropsbevidsthed, åndedræt, lette meditationsteknikker og afspænding. Hvis du har skader,
vil jeg hjælpe dig med at kompensere for disse
undervejs.
Begyndere og let øvede.
Underviser: Bente Ramsing
Hold 3921204201
Onsdag 19:00 - 20:40
08-09-21 - 09-02-22
20 gange/40 lektioner
1610 kr./PEA 1100 kr.

Yoga og afspænding øvede M/K

Hatha yoga, kundalini yoga, mentale koncentrations teknikker, vejrtrækningsøvelser
og afspændingsteknikker med fokus på øget
sundhed, balance og longevity. Du har brug for
mindst 1 års erfaring med yoga for at kunne følge med.
Underviser: Anna Anuttara Pihlgren
Hold 3921204202
Tirsdag 17:00 - 18:40
07-09-21 - 01-02-22
19 gange/43 lektioner
1710 kr./PEA 1160 kr.
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Meditativ yoga & meditation M/K

Meditativ yoga er klassisk spirituel yoga, som
lægger vægt på det fordybende, livsfulde og
afspændende aspekt i yoga. Man fokuserer på
forskellige kropsdele (eller chakraer) i yogastillingerne og oplever derved at frigøre sig fra både
fysiske og psykiske blokeringer.
Lektionerne består af krops- og åndedrætsøvelser, meditation og mantra (brug af lyd) samt en
del af yogaens teori. Hver undervisningsgang
slutter med 10-15 min meditation.
Underviser: Anna Anuttara Pihlgren
Hold 3921204203
Tirsdag 19:00 - 21:15
07-09-21 - 01-02-22
19 gange/47,5 lektioner 1856 kr./ PEA 1250 kr.

Hormon yoga & kvindelig empowerment

- et forløb i spiritualitet og søsterskab.
Du lærer teknikker til at udvikle øget harmoni,
indre skønhed og ydre udstråling. Du vil få et
mere afbalanceret humør, mindre stress, bedre
livskvalitet og større tilstedeværelse samt reducere symptomer ved PMS og menopause. Vi arbejder med åndedrættet, kundalini yoga, hatha
yoga, dybde afspænding, specifikke meditationer og personlig udvikling.
Underviser: Anna Anuttara Pihlgren
Hold 3921204204
Torsdag 17:00 - 18:55
09-09-21 - 03-02-22
19 gange/47,5 lektioner 1856 kr./PEA 1250 kr.

Yoga mod stress M/K

Rolig terapeutisk yin restorativ
yoga med teknikker, der får
hele dit system ned i den beroligende og genopbyggende del af dit nervesystem.
Vi øver dybe, langsomme vejrtrækninger
og beroligende yoga
stillinger og meditationer med henblik på at få dig og hele dit
system ned i gear og genopbygge og aktivere
dine selvhelbredende evner.
Underviser: Anna Anuttara Pihlgren
Hold 3921204205
Torsdag 19:10 - 21:10
09-09-21 - 03-02-22
19 gange/47,5 lektioner 1856 kr./PEA 1250 kr.

YOGA
Undervisningssted: Kursuscenter Friheden. Ingen mulighed for bad efter undervisning.
Yoga og afspænding - kvinder

På dette hold undervises i blid Hatha yoga, og der vil være
fokus på både krop og sind. Vi træner et bredt spænd
af liggende, siddende og stående stillinger og
øvelser (asanas), der styrker din smidighed, styrke
og balance. Derudover vil vi hver gang bruge god
tid til afspænding og meditation.
Begyndere og øvede.
Underviser: Lise Brinkman Madsen
Hold 3921204206
Onsdag 10:00 - 11:40
08-09-21 - 09-02-22
20 gange/40 lektioner		
1610 kr./PEA 1100 kr.

Yoga for gravide

Begynd tidligst efter 12. graviditetsuge, kurset
kan følges frem til termin.
Med yoga kan du forberede dig på fødslen ved at
opbygge styrke, ro og balance. Øvelserne giver
større kropsbevidsthed og velvære. Åndedrættet indgår som en naturlig del af mange øvelser,
som kan øge koncentrationen og give ro i sindet.
De fleste kvinder oplever, at eventuelle graviditetsgener enten helt forsvinder eller mindskes
betydeligt. Du behøver ikke at have kendskab til
yoga på forhånd.
Underviser: Arenze Fischer
Hold 3921204209
Fredag 14:15 - 15:55
03-09-21 - 15-10-21
7 gange/14 lektioner
760 kr./PEA 580 kr.
Hold 3921204211
Fredag 14:15 - 15:55
7 gange/14 lektioner

29-10-21 - 10-12-21
760 kr./PEA 580 kr.

Chandra Yoga M/K

Chandra Yoga er en blid og rolig yogaform, der kombinerer små flows og
ledrotationer med både aktive, passive og restorative stillinger. Chandra,
der betyder måne, repræsenterer det indadvendte og rolige. I Chandra
Yoga arbejder vi med at skabe smidighed og bevægelighed i kroppens led
og med at søge indre ro.
Der lægges især vægt på siddende og liggende stillinger.
Begyndere og øvede.
Underviser: Lise Brinkman Madsen
Hold 3921204207
Onsdag 11:45 - 13:25
08-09-21 - 09-02-22
20 gange/40 lektioner
1610 kr./PEA 1100 kr.

Yoga efter fødslen

Start indenfor de første fem måneder efter fødslen, dog tidligst to uger efter.
Yogaøvelserne hjælper dig med at genvinde
smidighed og styrke efter fødslen og giver en
dejlig følelse af velvære. Vi arbejder med stabilitet og har særligt fokus på ryg, mave og bækkenbund. Du vil opleve fornyet energi og øget
kropsbevidsthed.
Nogle gange laver vi babyyoga, som understøtter babys motoriske udvikling, stimulerer fordøjelse og er en dejlig hyggestund.
Vi afslutter hver gang med en kort afspænding.
Der er plads til dit barn, som enten kan ligge hos
dig eller på den fælles legemåtte.
Underviser: Arenze Fischer
Hold 3921204208
Fredag 12:30 - 14:10
03-09-21 - 15-10-21
7 gange/14 lektioner
760 kr./PEA 580 kr.
Hold 3921204210
29-10-2021 - 10-12-2021
7 gange/14 lektioner

Fredag 12:30 - 14:10
760 kr./PEA 580 kr.

Familie yoga

Børn 6-10 år med en voksen
Familieyoga er udfordrende, sjovt og ikke
mindst 100% i børnehøjde. Med yoga bliver
man stærkere og mere smidig, og opmærksomheden i kroppen udvikles. Nogle øvelser laves
to og to, mens andre laves side om side på madrasserne. Børn har stor glæde af at efterligne
mor eller far i de flotte yogastillinger. Vi træner
balancer og fleksibilitet, sommetider i små yogalege og serier.
Vi slutter hver gang med mindfullness øvelser,
som ofte er meget populære blandt børnene.
Man behøver intet kendskab til yoga – alle er
velkomne.
Prisen er for en voksen med et barn. Et ekstra
barn kan deltage for 246 kr.
Oplys venligst navn og alder på barnet/børnene
ved tilmelding.
Underviser: Arenze Fischer
Hold 3921208820
Fredag 16:00 - 16:45
03-09-2021 - 15-10-2021
7 gange/7 lektioner
738 kr./PEA 649 kr.
Hold 3921208822
Fredag 16:00 - 16:45
7 gange/7 lektioner

29-10-21 - 19-11-21
738 kr./PEA 649 kr.
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PILATES, EFFEKT OG ZUMBA
Pilates kvinder

Skånsom træning for hele kroppen, som forbedrer kropsholdning, styrke, udholdenhed og
smidighed i musklerne omkring rygsøjlen. Der
er ni principper i Pilates: Afslapning, koncentration, koordination, styrke, harmoni, vejrtrækning, glidende bevægelser, centrering og
udholdenhed. Du får ro i sindet, samtidig med
at du træner din krop. Vi slutter med guidet dybdeafspænding og hvile.
Holdet er målrettet øvede deltagere.
Strandmarkens Fritidscenter, Gym. 1
Underviser: Marian Dahl
Hold 3921204220
Torsdag 09:00 - 10:30
09-09-21 - 10-02-22
20 gange/40 lektioner
1610 kr./PEA 1100 kr.

Pilates senior kvinder

Kom og træn pilates sammen med andre øvede
seniorer. Skånsom træning for hele kroppen,
som forbedrer kropsholdning, styrke, udholdenhed og smidighed i musklerne omkring rygsøjlen. Der er ni principper i Pilates: Afslapning,
koncentration, koordination, harmoni, styrke,
vejrtrækning, glidende bevægelser, centrering
og udholdenhed. Du får ro i sindet samtidig
med, at du træner din krop. Vi afslutter med
guidet dybdeafspænding og hvile.
Strandmarkens Fritidscenter, Gym. 1
Underviser: Marian Dahl
Hold 3921204221
Torsdag 10:45 - 11:50
09-09-21 - 10-02-22
20 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.

Pilates med Effekt

Pilates med EFFEKT (redskaber) er for dig som
ønsker at lære pilates træningskoncept fra bunden. Pilates er skånsom træning for hele kroppen, som forbedrer kropsholdning, styrke, udholdenhed og smidighed i musklerne omkring
rygsøjlen. Der arbejdes med ni principper:
Koncentration, koordination, styrke, vejrtrækning, harmoni, glidende bevægelser, centrering,
udholdenhed og afspænding. Vi udfordrer kroppen yderligere gennem øvelser med redskaber
og afslutter med guidet afspænding og dyb hvile.
Begyndere og let øvede
Strandmarkens Fritidscenter, Gym. 1
Underviser: Marian Dahl
Hold 3921204222
Torsdag 13:15 - 14:20
09-09-21 - 10-02-22
20 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.

EFFEKT M/K

Funktionel træning hvor vi når hele kroppen
igennem. Roligt tempo og ingen hop eller løb.
Giver øget kropsbevidsthed og en stærkere krop.
Vi afslutter med 20 min afspænding.
Ingen mulighed for bad efter undervisning.
Kursuscenter Friheden, Lokale 4
Underviser: Linda Passarge
Hold 3921204224
Mandag 17:00 - 18:40
06-09-21 - 07-02-22
20 gange/40 lektioner
1610 kr./PEA 1100 kr.
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Zumba

Zumba er en sjov og effektiv motionsform, der
kombinerer danseelementer fra latin, hip-hop,
pop og meget andet. Du får 45 min fyldt med
lækre dansemoves med både lav og høj intensitet og får samtidig en god all-round træning for
hele kroppen. Det bliver en fest fra start til slut
med gode rytmer, som du ikke kan stå stille til.
Fordele ved ZUMBA
• Helkropstræning med både puls og styrke
• Forbedrer koordinationsevnen
• Latin-rytmerne vil give dig et boost af positiv
energi efter hver time
ZUMBA er for ALLE! Du kan være med uanset
fysik, alder, køn m.v. Du behøver IKKE at være
god til at danse eller være i super form, når du
starter. Formen kommer hen ad vejen, mens du
danser og har det sjovt.

Zumba gold

Der forekommer ikke hop, den ene fod er konstant på gulvet.
Risbjergskolen, Gym. 3
Underviser: Louiza Karlsen
Hold 3921204225
Torsdag 17:00 - 17:45
09-09-21 - 10-02-22
20 gange/20 lektioner
956 kr./PEA 700 kr.
Zumba fitness
Risbjergskolen, Gym. 3
Underviser: Louiza Karlsen
Hold 3921204226
Torsdag 18:00 - 18:45
09-09-21 - 10-02-22
20 gange/20 lektioner
956 kr./PEA 700 kr.

MOTION
Motion kvinder

Motion M/K

I rytmisk motionsgymnastik får du trænet
samtlige led og muskler og sat tempo og humør
i vejret til musik. Vi varmer op med blød aerobic,
som sætter gang i kredsløbet. Så går vi over til
øvelser for ryg - og mavemuskler, smidighedsog udstrækningsøvelser m.m.
Frihedens Idrætscenter, Opvarmningshal
Hold 3921204230
Charlotte Østergaard
Mandag 09:00 - 10:10
06-09-21 - 07-02-22
20 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.
Hold 3921204231
Birgit Winther
Tirsdag 10:30 - 11:40
07-09-21 - 08-02-22
20 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.
Hold 3921204232
Tirsdag 11:40 - 12:50
20 gange/30 lektioner

Birgit Winther
07-09-21 - 08-02-22
1284 kr./PEA 900 kr.

Strandmarkens Fritidscenter
Hold 3921204233
Marianne Ebert Hansen
Mandag 10:00 - 11:10 06-09-2021 - 07-02-2022
20 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.
Hold 3921204234 Amanda Bryde Sørensen
Mandag 18:30 - 19:45
06-09-21 - 07-02-22
20 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.
Hold 3921204235
Ingelise Bendsen
Torsdag 09:30 - 10:15
09-09-21 - 10-02-22
20 gange/20 lektioner
956 kr./PEA 700 kr.
Hold 3921204236
Ingelise Bendsen
Torsdag 11:20 - 12:05
09-09-21 - 10-02-22
20 gange/20 lektioner
956 kr./PEA 700 kr.

Risbjergskolen, Gym. 3
Underviser: Susanne Bergman
Hold 3921204237
Onsdag 18:30 - 19:15
08-09-21 - 09-02-22
20 gange/20 lektioner
956 kr./PEA 700 kr.

Puls-og Styrketræning kvinder 30+

Holdet er for dig, der gerne vil i form og ønsker
at bevare formen. Vi blander kredsløbs- og pulstræning med styrketræningselementer gennem
varierede øvelser med og uden redskaber. Hver
undervisninggang arbejdes kroppen godt igennem, og løbende forbedres både din puls, styrke
og koordination væsentligt. Du behøver ikke
have erfaring med at dyrke motion, men du skal
være skadefri og have mod på træning, hvor du
får pulsen op og bliver udfordret på din fysik og
samtidig får rykket nogle mentale grænser
Risbjergskolen, Gym. 3
Underviser: Line Lykke
Hold 3921204238
Mandag 17:25 - 18:40
06-09-21 - 07-02-22
20 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.
Hold 3921204239
Mandag 18:45 - 20:00
20 gange/30 lektioner

Motion-Low Impact - kvinder 50+

Vi varmer op med let danse-aerobic og fortsætter
med styrke- og balance øvelser og sjov træning
med diverse redskaber. Vi arbejder hele kroppen
igennem til god rytmisk musik, så der både kommer sved på panden og smil på læben.
Timen slutter med udstrækning for alle muskler.
Strandmarkens Fritidscenter, Gym. 1
Underviser: Birgit Winther
Hold 3921204240
Mandag 14:05 - 15:20
06-09-21 - 07-02-22
20 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.
Risbjergskolen, Gym. 3
Underviser: Marianne Ebert Hansen
Hold 3921204241
Tirsdag 17:00 - 18:40
07-09-21 - 08-02-22
20 gange/40 lektioner
1610 kr./PEA 1100 kr.

06-09-21 - 07-02-22
1284 kr./PEA 900 kr.
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MOTION FOR SENIORER
Seniormotion kvinder

Kom og få rørt dig på en sjov måde en time om
ugen! Øvelserne er naturligvis afpasset efter din
alder, og alle kan være med. Du kommer i hyggeligt selskab med andre seniorer og træner til
god musik. Dit blodomløb stimuleres, og det
modvirker kredsløbssygdomme.
Strandmarkens Fritidscenter
Hold 3921204242
Marianne Ebert Hansen
Mandag 11:20 - 12:05
06-09-21 - 07-02-22
20 gange/20 lektioner
956 kr./PEA 700 kr.
Hold 3921204244
Ingelise Bendsen
Torsdag 10:25 - 11:10
09-09-21 - 10-02-22
20 gange/20 lektioner
956 kr./PEA 700 kr.

Seniormotion mænd

Strandmarkens Fritidscenter
Hold 3921204243
Birgit Winther
Mandag 12:15 - 13:00
06-09-21 - 07-02-22
20 gange/20 lektioner
956 kr./PEA 700 kr.
Hold 3921204245
Ingelise Bendsen
Torsdag 13:10 - 13:55
09-09-21 - 10-02-22
20 gange/20 lektioner
956 kr./PEA 700 kr.

Seniormotion - M/K

Strandmarkens Fritidscenter
Hold 3921204246
Ingelise Bendsen
Torsdag 12:15 - 13:00
09-09-21 - 10-02-22
20 gange/20 lektioner
956 kr./PEA 700 kr.
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Gotvedgymnastik kvinder

På en alsidig og forebyggende måde arbejder vi
hele kroppen igennem til god musik. Vi styrketræner alle muskelgrupper, konditionstræner
med høj puls og løsner spændinger og smidiggør leddene. Timen slutter hver gang med afspænding. Tæppe medbringes.
Kursuscenter Friheden, Lokale 4
Underviser: Marianne Kastrup
Hold 3921204247
Fredag 09:10 - 10:40
10-09-21 - 11-02-22
20 gange/40 lektioner
1610 kr./PEA 1100 kr.
Hold 3921204248
Fredag 10:45 - 12:25
10-09-21 - 11-02-22
20 gange/40 lektioner
1610 kr./PEA 1100 kr.

Bevægelse og afspænding for kvinder

En smidig krop er en stærk krop. Vi går frem i et
roligt tempo, så du får mulighed for at mærke,
hvad der sker i kroppen. Vi har fokus på kropsbevidsthed og betydningen af at spænde op og
af. Vi laver kredsløbsfremmende, styrkende og
smidiggørende øvelser og slutter med afspænding. Samtidig lægger vi stor vægt på det sociale
samvær. Medbring tæppe.
Kursuscenter Friheden, Lokale 4
Underviser: Birte Bendorff
Hold 3921204249
Torsdag 13:00 - 14:15
23-09-21 - 10-02-22
18 gange/27 lektioner
1186 kr./PEA 840 kr.

Motion for Artroseramte

Skånsom træning af hele kroppen med fokus på
din artrose og dine udfordringer.
Opvarmning til glad musik. Derefter stående,
siddende og liggende smidigheds- og styrkeøvelse, som gavner musklerne omkring artrose-ramte led. Ingen støtte på hænder og knæ, der ydes
hjælp til at komme op fra gulvet efter behov.
Strandmarkens Fritidscenter, Gym. 1
Underviser: Marian Dahl
Hold 3921204250
Torsdag 12:00 - 13:05
09-09-21 - 10-02-22
20 gange/30 lektioner
1284 kr./PEA 900 kr.

Stærkt immunforsvar med Senior Qi Gong
Hele kroppen styrkes - særligt lunger og immunforsvar, men også kredsløb, nervesystem, led og
knogler - samtidig med at ro og koncentration
øges. Smidighed er ikke en forudsætning for at
få udbytte af Qi Gong, som er rolige, blide bevægelser. Træningen foregår stående, men flere
dele kan trænes siddende og tilpasses eventuelle skavanker. På dette kursus lærer du Senior Qi
Gong, en serie, som tager 30 min at træne. Du
får kompendium med billeder af øvelserne.
Kursuscenter Friheden, Lokale 4
Underviser: Helle Degn
Hold 3921204756
Tirsdag 9:30-10:40
14-09-21 - 23-11-21
10 gange/15 lektioner
792 kr./PEA 600 kr.

MOTION - HENSYNTAGENDE
På små hold med 5-7 deltagere tages hensyn til netop dine udfordringer.
Nye deltagere skal udfylde en erklæring til kommunen om, at de er bevægelseshæmmede.
For tilmelding og nærmere vejledning kontakt fagkonsulent Marian Dahl, man-ons kl. 10-14 tlf. 36390006
Yoga roligt tempo M/K

Yoga er en flere tusinde år gammel indisk tradition, som øger din smidighed og styrker led og indre organer. Din vejrtrækning forbedres gradvis
ved hjælp af åndedrætsøvelser og den fysiske træning. Vi træner yogastillinger, der strækker og styrker belastede muskelgrupper. Der opnås en
mere hensigtmæssig brug af kroppen og en bedre balance.
Vi træner stående, siddende og liggende. Opvarmning med fokus på åndedræt, afslutning med guidet afspænding.
Holdet er et hensynstagende hold for øvede yogadeltagere med moderate
udfordringer.
Kursuscenter Friheden, Lokale 4
Underviser: Rikke Rønneberg
Hold 3921204260
Mandag 09:00 - 10:40
06-09-21 - 07-02-22
20 gange/40 lektioner
Pris 1610 kr./PEA 1100 kr.
Hold 3921204261
Mandag 10:50 - 12:30
20 gange/40 lektioner

06-09-21 - 07-02-22
Pris 1610 kr./PEA 1100 kr.

Motion med KOL M/K

Let motion for bedre vejrtrækning for dig med KOL eller anden lidelse der
påvirker vejrtrækningen.
Har du let til åndenød, og påvirker det dig i dine daglige gøremål ? På dette
hold vil du lære teknikker, der frigør muskulatur og åndedræt og skaber
ro og velvære i kroppen. Vi arbejder med en let form for motion og bevægelse. Der vil være fokus på øvelser og teknikker, der smidiggør og åbner
brystkassen, løsner skuldre og nakke samt hjælper til dybere og mere ubesværet vejrtrækning. Der tages individuelle hensyn, så alle kan være med.
Kursuscenter Friheden, Lokale 4
Underviser: Charlotte Østergaard
Hold 3921204265
Gratis prøvetime, tilmelding nødvendigt!
Tirsdag 13:00 - 14:15
07-09-21
1 gange/1,5 lektioner
Gratis med tilmelding
Hold 3921204266
Tirsdag 13:00 - 14:15
19 gange/28,5 lektioner

07-09-21 - 08-02-22
1250 kr./PEA 880 kr.

MediYoga, meditation og selvhelbredelse M/K

MediYoga er medicinsk, genopbyggende terapeutisk yoga, der passer til
dig, der har udfordringer med helbredet. Alle kan være med, vi laver øvelserne siddende på gulv eller på stol, så kørestol fungerer også godt.
Gennem blide nemme bevægelser og dyb afspænding og meditation aktiveres kroppens selvhelbredende systemer og der skabes ro og balance.
MediYoga har god effekt på stress-, ryg-, hjerte-, smerte mm.
Kursuscenter Friheden, Lokale 4
Underviser: Anna Anuttara Pihlgren
Hold 3921204262
Mandag 15:25 - 16:55
06-09-21 - 07-02-22
20 gange/40 lektioner
Pris 1610 kr./PEA 1100 kr.

Bevægelse/afspænding M/K

For deltagere med udfordringer i led og muskler. Vi træner kroppens
muskler og led godt igennem i et roligt tempo hvor styrke, udholdenhed
og smidighed øges gradvis gennem hele sæsonen. Til tider arbejdes med
redskaber, og timen afsluttes med god guidet afspænding. Undervisningen foregår mest siddende og liggende.
Påklædning: Løstsiddende tøj.
Frihedens Idrætscenter, Opvarmningshal
Underviser: Else Ostenfeld
Hold 3921204263
Torsdag 10:30 - 12:10
09-09-21 - 10-02-22
20 gange/40 lektioner
Pris 1610 kr./PEA 1100 kr.

Stolegymnastik M/K

Selvom du ikke er så mobil længere, er det vigtigt at holde din krop i gang.
På dette hold foregår øvelserne/træningen siddende og stående ved stole
og ribbe.
Vi laver er rytmisk motion, styrketræning med og uden redskaber, pulsog kredsløbstræning samt diverse smidigheds- og balanceøvelser.
Rollatorbrugere er velkomne, der er nem adgang til gymnastiksalen.
Strandmarkens Fritidscenter, Gym. 1
Underviser: Birgit Winther
Hold 3921204264
Mandag 13:15 - 14:00
06-09-21 - 07-02-22
20 gange/20 lektioner
Pris 956 kr./PEA 700 kr.

29

VANDGYMNASTIK
Vandgymnastik M/K - i kommunens svømmehaller

Bevægelse og styrketræning i vand på små hold med max 7 deltagere pr.
hold. Du lærer om dine musklers og leds formåen og udfører øvelser, der
styrker og øger bevægeligheden. Vandet reducerer din kropsvægt, og øvelserne er derfor ikke så belastende for dine led.
Du skal være selvhjulpen for at deltage, men det er ikke nødvendigt at kunne svømme. Nye deltagere skal udfylde en erklæring til kommunen om, at
de er bevægelseshæmmede.

Undervisningen foregår i Langhøjbadet (ca. 30°), Frihedens Svømmehal
og Avedøre Svømmehal (ca. 26°). Dage og tider er mellem kl. 8 og 15, afhængig af skolernes skemaer.
Holdene starter primo september 2021. Nye hold starter ultimo jan. 2022
og slutter ultimo maj 2022.
Ring til AOF fagkonsulent Marian Dahl på tlf. 36390006 man-ons kl. 10-14
for tilmelding og yderligere information.

HVIDOVRE HOSPITAL - M/K
Kontakt venligst fagkonsulent Marian Dahl tlf. 3639 0006
man-ons kl. 10-14 for yderligere oplysninger om tidspunkt,
dage og tilmelding til hold på Hvidovre Hospital. Nye deltagere skal udfylde en erklæring til kommunen om, at de er
bevægelseshæmmede.
Du skal være selvhjulpen og kunne bevæge dig frit uden hjælp i omklædningen og baderummet og selv komme ned og op fra gulvet. Det kan
ikke forventes, at hospitalet stiller kørestol eller rollator til rådighed.
Undervisningen foregår på blandede M/K hold og ledes af hospitalets
fysioterapeuter og AOF`s afspændingspædagoger. Max 6-7 deltagere pr.
underviser.
Al undervisning starter efter kl. 15:30.
Nye hold starter primo september 2021 og slutter ultimo januar 2022.
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Gymnastik / Afspænding - for dig med leddegigt (RA) - tirsdag
Forhindrer din leddegigt dig i at gå på et almindeligt hold i gymnastik
og afspænding?
Her får du mulighed for at bruge kroppen og opleve glæden ved at bevæge dig, mens der tages hensyn til netop dine udfordringer. Du undervises
i bl.a. rytmik, bevægelseslære, afspænding og hvilestillinger.
Motionsgymnastik - for tidligere hjertepatienter - torsdag
Lider du af en hjertesygdom, eller er dit blodtryk for højt? Så kan du få
glæde af dette hold. Men spørg din læge til råds, inden du starter! Du
bliver her bevidst om, hvad du kan klare fysisk, og du får vejledning i
selvtræning. Du øger dine aktiviteter og føler dig bedre tilpas.
Træning i varmtvandsbassin for bl.a. gigtpatienter - ma, ti, on, to
Træning i varmtvandsbassin er skånsomt for kroppens led, når man har
gigt eller andre diagnoser. I det varme vand får du mulighed for at træne
din muskelstyrke, bevægelighed og udholdenhed. Vi træner både med
og uden redskaber, og det er ikke nødvendigt at kunne svømme.

KURSUSBETINGELSER
Tilmelding:

- elektronisk på vores hjemmeside hvidovre.aof.dk
- på tlf. 36 39 00 00
- ved henvendelse på AOF’s kontor, Hvidovrevej 438, 1. sal.

Hjælp til valg af kursus

AOF hjælper gerne med valg af kursus og niveau. Spørg på kontoret.

Pris og betaling

Pris er anført ved det enkelte hold. Betaling skal ske via indbetalingskort,
med Dankort/Mastercard direkte på hjemmesiden eller på AOFs kontor.
Betalingsfrist er anført på indbetalingskortet. Fristen afhænger af, hvor
længe der er til kurset/arrangementet. Såfremt pladsen ikke betales rettidigt, har AOF Hvidovre ret til at tilbyde pladsen til anden side uden yderligere varsel. Der er særlige regler for rejser og visse ture.
Vi tager forbehold for trykfejl.

PEA

Den lave kursuspris gælder for pensionister (folke- og førtidspension),
efterløns- og SU-modtagere samt arbejdsledige, der bor i Hvidovre. Det er
Hvidovre Kommune, der giver et særligt tilskud til egne borgere.
Dokumentation vises ved tilmelding og forud for betaling. Vi refunderer
ikke differencen til den fulde betaling, hvis det efterfølgende viser sig, at
kursisten ikke har været opmærksom på muligheden for at få rabat.
Kursister, som er berettiget til PEA rabat skal oplyse cpr nummer ved tilmelding.
Kun kursister, som i forvejen er registreret hos AOF Hvidovre som pensionist eller efterlønner kan benytte muligheden for rabat ved tilmelding
via hjemmeside.
Kursister, som uretmæssigt tilmeldinger sig som pensionister, vil blive
opkrævet for differencen + ekspeditionsgebyr på 80 kr.

Afmelding og tilbagebetaling

Kursusgebyr refunderes ved afmelding ind til 10 dage før planlagt holdstart, med mindre andet er oplyst. Der opkræves et ekspeditionsgebyr på
80 kr., dog opkræves ikke ekspeditionsgebyr, hvis AOF Hvidovre bliver
nødt til at ændre væsentligt på tidspunktet for undervisningen, det kan
f.eks. være til en anden ugedag eller en anden dato for et endagskursus/
arrangement. Ved afmelding senere end 10 dage før kursusstart refunderes intet uanset årsag.
Der er særlige regler for rejser og visse ture, se det enkelte arrangement.
Flytning til andet hold kun efter aftale med AOF.

Deltagere fra andre kommuner

Deltagere fra andre kommuner er velkomne. Kursister, der ikke bor i
Hvidovre Kommune, skal oplyse CPR nr. ved tilmelding.

Kursusstart

Hold oprettes ved tilstrækkeligt antal betalende deltagere senest en uge
før planlagt start. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor afgørelsen udsættes endnu nogle dage. Oplysning om mødetid og sted står på tilmeldingsbekræftelsen, som er deltagerens mødekort. Hvis kursusstart må
udsættes, får allerede tilmeldte deltagere besked via email.

Undervisningstid

En lektion består af 45 minutters undervisning plus 10 minutters pause.
En del bevægelseshold holder dog ikke pause.

Hensyntagende hold

For at deltage i undervisning på hensyntagende hold skal kursister underskrive en erklæring om, at de er handicappede i forhold til kursets
konkrete emne, f.eks. motion for gigtramte, engelsk for læsesvage eller
Cura-hold for psykisk sårbare. Læreren har en liste, som alle kursister på
disse hold skal skrive under på.

Bøger og materialer

Undervisningsmateriale anskaffes i samråd med lærerne og betales af deltagerne.

Aflysning og ændringer

Aktiviteter uden fornøden tilslutning aflyses eller sammenlægges.
Tilmeldte deltagere kan vælge anden aktivitet eller tilbagebetaling.
AOF forbeholder sig ret til at ændre mødetid, lokale eller lærer. Ved udsolgte kurser, rejser, foredrag og arrangementer oprettes venteliste.

Hvis AOF må aflyse en undervisningsgang

Hvis en undervisningsgang må aflyses f.eks. på grund af sygdom hos læreren eller lokaleforhold, gives besked til kursisterne med sms. Det er derfor
vigtigt, at kontoret har mobilnummer på alle kursister.
Den tabte undervisningsgang lægges så vidt muligt til i form af forlængelse af kurset.

Ferier og fridage

Undervisning på kommunens skoler følger normalt skolernes ferieplan.
På Kursuscenter Friheden og på Hvidovre Hospital kan der være undervisning i skoleferier.

Nyhedsbrev

Vi udsender en nyhedsmail 1-3 gange om måneden. Vi opfordrer til, at
man tilmelder sig ved at sende en mail til hvidovre@aof.dk eller ved at
henvende sig på kontoret.

Persondatapolitik

AOF Hvidovres persondatapolitik kan læses på vores hjemmeside hvidovre.aof.dk under fanen persondatapolitik.
Den udleveres desuden i papirform ved henvendelse til kontoret.

Connie Wilhjelm
Skoleleder

Jeannette Hestholm
Økonomiansvarlig

Marian Dahl
Bevægelseshold
Kreative hold

Erling Mortensen
Kursuskonsulent
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RISBJERGSANGERNE
Har du fået lyst til at skifte
”syng sammen - hver for sig”
ud med ”syng sammen - sammen”?

Måske har du tidligere sunget i kor og har fået
lyst til at synge igen, eller måske har du altid
holdt at synge, men bare ikke rigtigt haft tid til
gøre det så meget.
Så synes vi, du skal prøve Risbjergsangerne!
Koret har eksisteret siden 1980, og mange af
deltagerne har været med lige siden. Vi synger
trestemmigt, og repertoiret er salmer, viser,
danske sange fra højskolesangbogen og lignende. Vi afholder ca. fire koncerter årligt bl.a. på
plejehjem og deltager også i diverse korsammenkomster i Hvidovre Kommune. Der kræves
ikke nodekendskab, men et godt gehør vil være
en fordel.
Nye medlemmer kan starte 6. september og deltager til særpris.
Hold 3921207590
Mandag 16:00-17:40
16-08-21 - 20-12-21
18 gange/36 lektioner
1480 kr./PEA 1020 kr.
Særpris 1284 kr./PEA 900 kr.

JULEKONCERT

Julekoncert med Ann-Mette Elten

En julekoncert med Ann-Mette Elten er hygge og højtidelighed tilsat en duft af gran og et knips af magi.
Med sin flotte stemme giver Ann-Mette Elten nyt liv til
vores mest elskede julesalmer og – sange, og luften sitrer
af stemning, når hun giver sig i kast med nogle af de store, klassiske sange som Puccini’s “O Mio Babbino Caro” og
Schubert’s “Ave Maria”.
Læn dig tilbage, luk øjnene og glem alt om juletravlhed i
selskab med en sangerinde, hvis repertoire spænder utrolig
bredt.
Ann-Mette Elten akkompagneres af guitaristen
Niels Kirkegaard.
I pausen sælger kirkens menighedspleje glögg og æbleskiver.
Avedøre Kirke, Trædrejerporten 6, Hvidovre
Hold 3921218999
Tirsdag den 14. december kl. 19:00 - 21:00
Pris 180 kr.

