Jaruplund Højskole

Lundweg 2, 24976 Handewitt v. Flensborg
0049 4630 969 140
Kontoret@jaruplund.de

Tysk for sprogets skyld
04.- 10. marts 2019
Læs mere og se evt. aktualiseringer:

https://jaruplund.com/tysk-for-sprogets-skyld/
Gå direkte til tilmeldingsformularen

https://jaruplund.com/tilmelding-korte-kurser/
12.november 2018:

Har du et godt kendskab til det tyske sprog, men mangler muligheden for at bruge det og
fordybe dig i sproget? Dette kursus henvender sig til alle, der har lyst til – i fællesskab med
andre – at dyrke det tyske sprog – simpelthen for sprogets skyld.
Vi vil fordybe os i kreative skriveopgaver, lære om og øve os i retorik og moderation, og
filosofere og diskutere med udgangspunkt i tekster, der spejler det tyske samfund og den
rige, tyske kultur.
En del oplæg og workshops foregår på Volkshochschule Schleswig. Undervisere er Ulla
Weinreich og Ulla Weber.
Vi vil høre foredrag om højdepunkter i den tyske kulturhistorie. Teaterforestilling og
udflugter i højskolens tyske omgivelser, samt fællessang, cafe og samvær.
I samarbejde med Dansk -Tysk Selskab.

Undervisere:

Ulla Weinreich
Cand. mag. i tysk og anvendt sprogvidenskab. Undervisningserfaring fra bl.a. universitet,
handelshøjskole, gymnasium og hf. Oversætter, foredragsholder og aktiv skribent om det
tyske sprog. Bestyrelsesmedlem i Dansk -Tysk Selskab.

Ulla Weber
Cand.it (fra Kbh.) og M.A i kulturantropologi (fra Frakfurt/Main) med speciale i bl.a. identitet
og arkitektur, digital kommunikation og webdesign.
Fra Köln. Opfatter sig som kölner, københavner, europæer, kvinde, young professionel
med hang til et kulturelt og socialt engagement og som et berejst menneske, der har boet i
Tyskland og nu bor i Danmark. Hun har både dansk og tysk pas.
Ulla Weber har arbejdet som byforsker, radiojournalist, digital marketing- og
informationsmedarbejder, copywriter og webdesigner.

Program
Mandag d. 04. marts
15.00 – 17.00 Ankomst, indkvartering og kaffe
17.00 Rundvisning på Højskolen
18.00 Aftensmad
19.30 Velkomst og gennemgang af programmet

Tirsdag d. 05. marts
08.00 Morgenmad
09.00 Morgensamling og sang, udvalgte tyske sange
10.15 Foredrag ved Ulla Weinreich: ”Tysk for sprogets skyld”
12.00 Frokost
14.00 Halvdagstur til Flensborg by med rundvisning i den historiske bykerne - på tysk.
18.00 Aftensmad
19.30 Foredrag ved Ulla Weber: ”Stereotyper om tyskere”

Onsdag d. 06. marts
08.00 Morgenmad
09.00 Afgang til Slesvig
10.00 – 13.00 Workshoparbejde i to hold på skift (på tysk) i Volkshochschule Schleswig:
– Rhetorik und Kommunikation – oplæg og øvelser
– Kreatives Schreiben – Schreibwerkstatt: Inspiration til forskellige spontane skriveopgaver
13.15 Frokost på restaurant i Slesvig
14.30 – 17.30 Fortsat workshoparbejde med retorik og kreative skriveopgaver, herefter
afgang tilbage til højskolen.
18.30 Aftensmad på højskolen
20.00 Hygge og sangaften

Torsdag d. 07. marts
09.00 Afgang til Slesvig
10.00 Foredrag på Volkshochschule Schleswig: „Brennpunkte Deutscher Kulturgeschichte
– Carl Phillip Emanuel Bach“ – på tysk
12.00 Frokost på restaurant i Slesvig
13.00 – 19.00 Workshoparbejde i to hold på skift (på tysk) på Volkshochschule Schleswig,
med en lille kaffepause og en fingerfoodpause
– Rhetorik und Kommunikation – oplæg og øvelser
– Kreatives Schreiben – Schreibwerkstatt: Inspiration til forskellige spontane skriveopgaver
19.00 Afgang tilbage til højskolen
19.45 Aftensmad
20.30 Filmaften

Fredag d. 08. marts
08.00 Morgenmad
09.00 Afgang til Slesvig – Volkshochschule Schleswig
10.00 ”Keine Angst vor Klassikern” Oplæg og samtale – på tysk
12.00 Frokost i Slesvig på restaurant
13.30 Byrundtur i Slesvigs historiske bykerne med besøg i Domkirken – på tysk
15.30 ”Filosophisches Café” Oplæg, samtale og diskussion om et givet emne – på tysk
17.30 Afgang tilbage til højskolen
18.00 Aftensmad
19.00 Afgang til Flensborg til operetten ”Gräfin Mariza” af Julius Brammer og Alfred
Grünwald, musik af Emmerich Kálmán – Schleswig-Holsteinisches Landestheater und
Sinfonieorchester

Lørdag d. 09. marts
08.00 Morgenmad
09.00 Filosofisk café på højskolen – på tysk
12.00 Frokost
14.00 Märchen Erzählstunde – på tysk
18.00 Aftensmad
20.00 Afslutningsaften

Søndag d. 09. marts
Afrejse efter morgenmaden

Pris:
Pr. person i dobbeltværelse kr. 5.900,Pr. person i enkeltværelse kr. 6.200,Rabat til medlemmer af Dansk-Tysk Selskab

