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BRANDBJERG HØJSKOLE
Brænder for livet

Brandbjerg Højskole var oprindeligt en herregård, hvis hi-
storie kan føres tilbage til det 16. århundrede. I 1950 blev 
herregården omdannet til højskole og er siden blevet ud-
videt med skolebygninger, idrætshal og et supermoderne 
musikhus. Skolen ligger i noget af Danmarks skønneste 
natur, i bakket terræn og på kanten af Grejsdalen, og har 
som så mange andre gamle herregårde selvfølgelig også 
sit eget genfærd – en grå dame. 

Tre værdier er fremherskende på højskolen: Udfordring, 
Innovation og Lidenskab. Udfordring fordi det handler 
om at vokse, og at udvikle sit eget potentiale i fællesska-
bet. Innovation fordi man må bevæge sig, tænke nyt og 
se verden gennem nye briller. Og endelig Lidenskab fordi 
det uløseligt hænger sammen med begejstring, som ska-
ber lykke og ikke mindst livskvalitet.  
 

KULTURMØDE 
PÅ FØRSTE PARKET

DEN 6.-10. FEBRUAR 2009



KULTURMØDE på første parket

Alle taler om kulturmøder. Alle taler om at lære af andre kultu-
rer og at lade sig inspirere. På Brandbjerg Højskole lader vi det 
ikke blive ved snakken: Vi slår dørene op for et kulturmøde på 
første parket. Her handler det ikke bare om kulturmødet – det 
er kulturmødet. 

Det bliver et møde mellem familier, mellem generationer og 
ikke mindst mellem kulturer. Højskolen inviterer både fami-
lier med dansk baggrund og familier med anden kulturel bag-
grund. 

Når du har været på Kulturmøde på første parket på Brandbjerg 
Højskole, kan du betragte dig selv som en kulturambassadør 
for et fortsat frugtbart samarbejde mellem folk fra forskellige 
kulturer.

En central del af opholdet er værkstederne. Både for unge og voks-
ne. Vi udfolder vores kreative evner inden for kunst (for eksempel 
maleri og foto) og inden for musik. Der vil også være et værksted 
for de mindste.

Et af værkstederne handler om organisation, kommunikation og for-
midling. Her klæder vi dig på til at blive kulturambassadør, så du kan 
inspirere til kulturmøder i dit lokalsamfund.

FREDAG LØRDAG SØNDAG MANDAG TIRSDAG
7.45-8.20

Ankomst
fra 17.00

Morgenmad
8.30-9.00 Morgensamling
9.00-12.00 Kunstværksted, Musikværksted, Kulturambassa-

dør-værksted, Værksted for børn
12.00 Middag
13.00-
18.00

Udflugt Teaterfore-
stilling og 
debat

Forbere-
delse af 
festaften 

Afrejse

18.00 Aftensmad Festmid-
dag19.00-

ca.21.00
”Brand-
bjerglø-
bet”

Foredrag 
/ Film for 
børn

Surprise!
Prisen for kurset er 500 kr. pr. familie (maks. seks personer pr. fami-

lie). Prisen dækker ophold, forplejning, undervisning, arrangementer, ud-

flugter og kursusmateriale. Øl, vand og vin kan købes. Familierne indkvarte-

res i dobbeltværelser med opredning. Alle værelser har bad, toilet, altan og 

netstik. Tilmelding på det vedlagte tilmeldingskema inden 16. januar 2009. 

Kursusledere: Gry Clasen, Brian Benjamin Hansen og Peter Matzen.

Foreløbig plan


