Sommeroplevelser
30 spændende kurser
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Velkommen
Sommeren på Vrå Højskole er hvert år noget helt særligt.
De gamle højskolebygninger og de nye elevhuse fyldes
med glade og spændte kursister, der kommer, fordi de
har lyst til at lære noget nyt. Netop lysten til at lære er
vigtigt for os på Vrå Højskole. Den er sammen med hygge og fællesskab drivkraften bag de mange spændende
sommerkurser, som vi har samlet i dette hæfte. Vi håber,
at det vil inspirere dig og måske nogle af dine venner,
familie og bekendte.
Vi ses i Vrå

Pia Schnoor		
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Turen går til ....

Island

Vendsyssel på tværs

16. juni - 29. juni

21. – 27. juli

At tage til Island er at se ind i jordens indre, at ville se arternes oprindelse, at ville
opleve midnatssol og at ville opleve den
nordiske oprindelse, der ligger i Njals sagaer. Det er at ville opleve et land, der på
trods af naturfænomener og økonomisk
krise er et stolt, moderne samfund.
For at få det fulde udbytte af Islands enestående natur og kultur tilbyder vi 5 dage
på Vrå Højskole som optakt. Vi har en
traditionsrig og moderne højskole.
Pris: 21.950 kr. eller 24.650 kr. med
enkeltværelsestillæg

Nyd en dejlig sommeruge på højskole med
afsæt i det skønne Vendsyssel - vi skal i
denne uge opleve skønne naturområder,
gode museer, det nye Vendsyssel teater,
havnebyen Hirtshals, Vestkystens badebyer spændende foredrag, højskolesang og
morgensamlinger, workshops og givende
samvær.
Pris: 4.500 kr. i dobbeltværelse inklusiv
kost og logi, tillæg for enkeltværelse
800,- kr.
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Bevæg dig
Qigong og yoga
21. juni – 27. juni
Kombinationen af qigong og yoga har Chili
Turèll udviklet på gennem mange år, hun
kalder metoden QiYo eller YoQi. Qi betyder
livsenergi. Gennem mange forskellige øvelser styrkes livsenergien, så den kan strømme
stadig friere og stadig mere helbredende og
stabiliserende for krop, sind, sjæl. Kurset i
Qigong og Yoga sigter mod at balancere kroppens yin og yang gennem langsomme, bløde,
meditative bevægelser. Det mentale fokus er
rettet mod nærvær i hver eneste bevægelse. I
hvert eneste nu. 4.500 kr. inkl. kost og logi.

Seniordans
16. juni - 22. juni
Man bliver i godt humør af at danse, og det
er herligt at møde andre glade mennesker i
festligt lag. Derfor får du nu chancen for at
tilbringe en uge på Vrå Højskole med masser
af dans og højskoleliv, foredrag og udflugter.
Seniordans er fælles dans, der ikke kræver,
at man har en dansepartner. Kurset arrangeres sammen med Landsforeningen for Dansk
Senior Dans.
Nordjylland, og ikke mindst området, hvor
Vrå højskole ligger, er i sommerhalvåret en
guldgrube af koncerter, marskandisere, sjove
udflugtsmål og smukke solnedgange.
4.000 kr. inkl. kost og logi.
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i nye retninger
Mindfulness

Rollespil

7. juli - 13. juli

21. juli - 27. juli

Mindfulness er evnen til at være med
det, som er - at være i nuet. Så her er der
mulighed for at komme i kontakt med sin
indre kunstner på en ny og mere nærværende måde.

Spil rollespil en hel uge på Vrå Højskole.
Lad dig opsluge af pen og papir rollespillets indlevelse, og vær med til masser af
workshops i at lave live rollespils udstyr,
våben, rekvisitter m.v. Og prøv det på egen
krop. Alt dette samtidigt med at være indkvarteret på Vrå Højskole.

Mindfulness er en måde at være opmærksom på. Det er bevidst nærvær i øjeblikket. Det er at kunne være med det, der er,
og rumme verden præcis som den er, uanset hvor kaotisk den nogle gange måtte
være. 4.500 kr. inkl. kost og logi.

Få oplevelsen af morgensamlinger, fælles
foredrag, lækker mad til fællesspisning og
alt det som kun en højskole kan give dig.
4.500 kr. inkl. kost og logi.
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Summer Camp
Mød hele verden på Vrå Højskole
2. juli – 3. august
Har du lyst til at møde unge fra hele verden, forbedre dine sprogfærdigheder og
gå på højskole samtidig? Så er chancen
der på Vrå Højskole denne sommer. I fem
uger får du mulighed for at blive en del af
en international summer camp sammen
med unge fra hele jordkloden.
Hver formiddag i hverdagene vil der være
sprogundervisning. Om eftermiddagen er
der kreative fag som billedkunst, fotografi
og forskellige udflugter. Om aftenen er
der åbne værksteder, foredrag og diskussioner. Der bliver også mulighed for at
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have bål i den skønne højskolehave og
tage på længere ture i weekenderne.
(Would you like to meet other young
people from all over the world, improve
your language capabilies, and stay at a
folk high school at the same time? Then
you get the chance at Vrå Højskole this
summer. For five weeks you get the oppotunity to become a part of an International Summer Camp together with other
youngsters from all over the world.)
7.500 kr. inkl. kost og logi.

Fotografi
Male med lys

Iscenesat fotografi Forny dit fotografi

23. juni - 29. juni

30. juni - 6. juli

28. juli - 3. august

At male med lys betyder, at
man tager billeder en lommelygte/sengelampe eller
lignende, i stedet for et fast
lys. Man maler sit billede
i et mørkelagt rum med
lang eksponeringstid. Man
kan faktisk lave fantastiske
billeder i naturen om natten, hvor man udnytter, at
nattehimlen der ikke er helt
mørk. Pointen med at male
med lys er, at alle kan gøre
det, så længe man har et
kamera, der kan sættes til
lange eksponeringstider.
4.500 kr. inkl. kost og logi.

Man iscenesætter sin egen
”historie” og fotograferer den. Dette kan gøres i
studie såvel som i et givent
miljø eller sågar udendørs.
Motiverne kan være meget forskellige. Fra brug af
model til still life - eller en
kombination af begge. Som
oftest er der personer i det
iscenesatte fotografi, men
da still life i sagens natur er
en opstilling, kan det sagtens gælde som iscenesat
fotografi. Lyset kan være
alt fra flash over dagslys, til
at male med lyset. 4.500 kr.
inkl. kost og logi.

Elsker du at fotografere,
men har behov for inspiration og måske lidt mere
teknik, så er ”Forny dit fotografi” på Vrå Højskole lige
noget for dig. På kurset skal
vi se - og tage masser af billeder. Vi skal arbejde med
billedopbygning og komposition. Hvad er det, der gør
billedet stærkere og mere
præcist I sit udtryk? Kurset
vil også fokusere på kamerateknik og de muligheder
der ligger i kameraet og i de
forskelige objektiver. 4.500
kr. inkl. kost og logi.
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Slip kreativiteten
Akvarel

Oliemaling og akryl

23. juni - 29. juni

23. juni - 29. juni eller 30. juni - 6. juli

Akvarel for øvede og begyndere. Vi arbejder hver dag med et fælles afsæt: en
opstilling, landskab, bygninger eller portrætter, bestemt af vejret. Vi bliver kun
indendørs i tilfælde af regnvejr. Undervisningen bliver individuel, så nybegyndere
kan starte her. Vi slutter hver dag med en
billedgennemgang af alles værker. 4.500
kr. inkl. kost og logi.

Kurset sigter på, i en uhøjtidelig atmosfære, for både begyndere og øvede at finde
deres eget billedmæssige udtryk. Kurset
er tilrettelagt med fællesundervisning i
farve- og materialelære, teknik og komposition, efterfulgt af individuel vejledning. I
malersalen kan du arbejde efter model og
opstillinger samt lave billeder af mere eksperimentel art. 4.500 kr. inkl. kost og logi.

8

fri
Fra skitse til det grafiske tryk Udtryk drama og
stemninger via maleriet
21. juli - 27. juli
Vi arbejder med forskellige tegneøvelser
og opgaver i løbet af formiddagen, og bearbejder dem til grafiske tryk om eftermiddagen. I løbet af ugen kommer vi omkring
dyb-, høj- og plantryk, samt kombinering
af forskellige trykteknikkers udtryk. Collografi til dybtryk, xerolitografi til plantryk
og med afmaskning og personlig streg til
trykplade. 4.500 kr. inkl. kost og logi.

28. juli - 3. august

Billedkunstner Verner Brems guider dig
gennem akrylmaleri, abstraktioner og
blandform med kombinationer. Du får lejlighed til at arbejde med ekspressivt portrætmaleri og udtrykke drama og stemninger via maleriet. 4.500 kr. inkl. kost og
logi.
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Tekstil

Kunsten at lave om
23. juni - 29. juni
Vi arbejder med at forandre tøj. Gerne noget fra din egen garderobe, men på skolen
har vi også bluser, trøjer og jakker, som
kan inspirere dig. Vi kommer til at arbejde
med at forny og forbedre tøjet, og du får
teknikker til, hvordan du opfrisker din
egen stil. Vi mixer og forvandler materialer.
4.500 kr. inkl. kost og logi.

Kunsten at arbejde med det
enkelte snit
30. juni - 6. juli
Vi arbejder med forskellige former, gerne
i et strikket materiale. Tag nogle af dine
egne bluser og strikjakker med. Vi vil sy
ud af både brugt og nyt stof. Vores fokus
vil være på stil og det morsomme og detaljer, hvilken type du er, og hvordan du
bedst fremhæver dine egne fortrin. Du vil
lære om tøj, snit og dekoration i forhold til
kroppen. 4.500 kr. inkl. kost og logi.
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Smykker
Guldsmedens
arbejdsmetoder

Raku

23. juni - 29. juni eller 30. juni - 6. juli

Raku-kursus

Uanset om du er begynder eller øvet, vil
du i løbet af kurset kunne skabe unikke
ting. Du får faglig støtte og ny inspiration,
ikke mindst i samværet med ligesindede.
Vi arbejder håndværksbaseret i det veludstyrede smykkeværksted, hvor guldsmedens arbejdsmetoder, teknikker og
virkemidler danner grundlag for undervisningen. 4.500 kr. inkl. kost og logi.

23. juni - 29. juni
I værkstedet eksperimenterer vi med forskellige typer ler og dekorationsteknikker.
Teknikkerne vil være skulpturelle, pladeteknik og lidt drejning. Alle med henblik
på afsluttende brændinger. 4.500 kr. inkl.
kost og logi.

Raku - Eksperimentel
30. juni - 6. juli
Eksperimentel raku og pitbrændingskursus. I værkstedet arbejdes med forskellige
lertyper, og teknikkerne vil være skulpturelle og pladeteknik. Vi lægger vægt på
brændingerne af raku og pit. Her kan du
fordybe dig i legen med glasurer. 4.500 kr.
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inkl. kost og logi.

Sig det med ord			
		
sig det højt

Historiefortælling
14. juli - 20. juli
Kurset går naturligvis ud
på, at du skal blive bedre til
at fortælle. Alle fortællere
er forskellige, og vi prøver
at finde ind til netop din
måde at fortælle på. Derfor
vil vi have helt individuel
undervisning i højsædet,
afvekslet med mere gruppedynamisk samarbejde.
4.500 kr. inkl. kost og logi.
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Forfatterdrømme
7. juli - 13. juli eller
14. juli - 20. juli
Vi går op i ord. Et enkelt ord kan provokere, skabe undren, genkendelse eller eufori. Et enkelt ord kan sagtens
fylde en halv time. Det handler om præcision. Du kommer
til at producere tekst, og vi skærer fra og skriver til, så vi
kommer nærmere hver deltagers unikke stemme. 4.500
kr. inkl. kost og logi.

Studiecamp
16. juli - 3. august
Er du ung og uden ungdomsuddannelse,
så tilbyder Vrå Højskole dig en tre ugers
intensiv studiecamp. Her gælder det om
at styrke dig og dine faglige færdigheder.
I løbet af de tre uger, hvor du bor på
højskolen, arbejder du blandt andet med
matematik og dansk, men får også studievejledning. Vejledningen vil blandt andet

dreje sig om, hvordan og hvilken ungdomsuddannelse du bedst kommer i gang
med. I løbet af campen vil der også være
fokus på, hvordan du arbejder bedre
selvstændigt, og hvordan du styrker dit
sociale netværk.
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Først til mølle...
Vores mest populære kurser

Hunden - Lær mere om menneskets bedste ven
7. juli - 13. juli, 14. juli - 20. juli eller 28. juli - 3. august
Vi sætter fokus på hunden. Gennem foredrag, leg, læring, træning og meget andet
beskæftiger vi os med, hvorfor hunden gør, som den gør og ofte ikke gør. Vi hører om
sanser og behov, om adfærd og opdragelse. Vi skal på udflugter i lokalområdet, både
i skoven ved Blokhus og på de lange hvide strande ved Vestkysten. Aftenerne bruger
vi på sang, foredrag, film og meget andet. Kort sagt for alle, der vil udforske samspillet
mellem hunde og mennesker. Alle hunde er velkomne. 4.500 kr. inkl. kost og logi.

Nytårskursus 2018
27. december 2017 - 2. januar 2018
Hold nytår i Vendsyssel på en af Danmarks gamle højskoler. Giv dig selv
en uge med gode oplevelser, udflugter og spændende foredrag. Vi vil få
veltillavet mad. Festlig nytårsaften i godt selskab. På nytårskurset er der
tid at diskutere, snakke, nyde kultur og litteratur, grine, hygge, og gå en
frisk travetur ved Vesterhavet.

Farver og fantasi - Fadavi
11. juni - 17. juni eller 6. august - 12. august
Mød kunstneren Fadavi, en fascinerende og levende underviser. Du får mulighed for at
udfordre din fantasi i samvær med andre kursister med samme interesse. Kunstneren
vil med afsæt i forskellige øvelser vise dig nye teknikker og muligheder indenfor billedsproget. 4.500 kr. inkl. kost og logi.
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Godt at vide
• Værelser: Du kan vælge at bo på enkelt- eller dobbeltværelse. Enkeltværelse koster 800 kr. Der er dyner,
rent linned og håndklæder på værelserne.
• Specialkost: Hvis du af en eller anden grund ønsker
specialkost, vil vi gerne vide det på forhånd. Dette
koster 100 kr. pr. uge.
• Højskolen ligger ca. 400 m. fra stationen.
Bagage: Hvis du ankommer med tog, kan du ringe til
højskolen og få afhentet din bagage.
• Hunde er velkomne. Det koster kr. 200 kr. ekstra til
rengøring. Medbring selv mad til hunden. Hunden må
dog ikke komme i spisesalen og køkkenet.

Kontakt os:
Forstander Pia Schnoor
Vrå Højskole
Højskolevej 1
9760 Vrå
Tlf: 9898 1010
E-mail: info@vraahojskole.dk
Web: www.vraahojskole.dk
Mød os på:

• Da der ofte starter nye kurser samme dag, bedes du
tjekke ud af dit værelse senest kl. 10.00.
Den sidste dag er der morgenmad til sædvanlig tid.
Der vil det også være muligt at smøre en madpakke.
• Læs om kurserne på www.vraahojskole.dk/kurser
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Kursisterne siger:
”Tak for et godt kursus og jeres måde at formidlede fotografiets betydning og fotograferingens kunst. Det var en oplevelse
og fornøjelse at se og høre, hvordan I delte ud af jeres viden
og erfaring.”
”Godt kursus, superdygtige undervisere og medkursister.”
”Jeg kan slutte meg til, at dette var et hyggelig og nyttig kurs.
Jeg har vært på flere kurs de siste ti årene, og dette var trolig
blandt de beste, både sosialt og faglig. Meget god ledelse! ”

Tlf.:
16 9898 1010

mail: info@vraahojskole.dk

web: www.vraahojskole.dk

