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Dalgas Skolen byder velkommen til forårssæsonen 2019, både til nye som gamle elever.
Dalgas Skolen er en folkeoplysende virksomhed, der tilbyder undervisning til psykisk sårbare voksne organiseret på små hold. På skolen bestræber vi os på at pleje en kultur båret
af forståelse, rummelighed og imødekommenhed. Det er derfor også vigtigt med dit
bidrag til, at vi forsat kan bevare denne kultur
på skolen.
Fællesskabet er et bærende element, og det
er derfor vigtigt, at vi tager godt i mod hinanden, nye som gamle.
Ved siden af fællesskabet står Dalgas Skolen
også på et solidt fundament bestående af et
fagligt inspirerende miljø båret af vores dygtige og engagerede undervisere.
På skolen er der rig mulighed for at blive stimuleret intellektuelt, kreativt og socialt i en
traditionsrig ramme med afsæt i højskolens
værdier.
Læs programmet og lad dig inspirere!
Vi glæder os til at se dig til endnu en spændende sæson på Dalgas Skolen.
Velkommen
Jan Christensen
Skoleleder.

Kakkel fra sommerens kunstprojekt
"Udsmykning af forhal"
Produceret af
Lea Tvede Vinther Nielsen
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Her er holdet for dig, der holder af det engelske sprog og gerne vil bruge det og lære mere.
Vi tager udgangspunkt i det du kan, og hvad
dine behov er: at udvide dit ordforråd, din
grammatik, at læse en god historie, lytte og tale sproget. Det handler om at udvikle dine engelske sprogkundskaber indenfor dette dejlige
og næsten uundværlige sprog.
Hold: G505 - Tirsdag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Lisbeth Nielsen
3 lektioner/uge
Hold: G506 - Onsdag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Lisbeth Nielsen
3 lektioner/uge

Vil du lære spansk eller få genopfrisket dit
spanske, så er dette et kursus for dig.
Undervisningen vil blive tilrettelagt således, at
såvel nybegyndere som let øvede kan være
med.
Lærebog "En Vivo" skal købes.
Hold: G511 - Fredag kl. 9.15 - 11.45
Pris: 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Carmen Kristensen
3 lektioner/uge – i alt 51

Spansk for let øvede og øvede. Her kan du fortsætte din udvikling indenfor spansk.
Lærebog "En Vivo" skal købes.
Holdnr.: G512 - Fredag, kl. 12.15 - 13.55
Pris: 800,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Carmen Kristensen
2 lektioner/uge

Start 14. januar
Holdet er for begyndere med lyst til at lære
fransk - og de let øvede, der allerede er godt i
gang. På holdet vil du få opbygget et grundlæggende ordforråd, få kendskab til den franske
grammatik og arbejde med enkle tekster. Dejlig
fransk musik, gode franske film, en opskrift på
en formidabel ratatouille eller andet, der kan
være med til at give os viden om kultur og samfundsforhold i Frankrig (og andre fransktalende
lande) vil være en del af undervisningen.
Hold: G515 - Mandag, kl. 12.15 - 13.55
Pris : 800,- kroner + 50 til materialer
Underviser: Rikke Hjort-Hvillum
2 lektioner/uge

Start 14. januar
”Bienvenue en classe de francais”
Dette hold er for dig, der allerede har et kendskab til det franske sprog. Vi læser franske tekster, øver fransk samtale og repeterer og udvider grammatikken. Undervisningen vil blive
krydret med et filmklip, en avisartikel, et stykke
musik eller andet, der kan være med til at udvide din viden om kultur og samfundsforhold i
Frankrig og andre fransktalende lande.
Hold: G516 - Mandag, kl. 14.00 - 15.40
Pris : 800,- kroner + 50 til materialer
Underviser: Rikke Hjort-Hvillum
2 lektioner/uge

Vil du gerne blive stærkere til grammatik og
skrivning, og samtidig dykke lidt ned i dansk
litteratur? På danskholdet arbejder vi med
stavning, tegnsætning og skrivning, og samtidig
leger vi med litteraturhistorie og tekstanalyse.
Undervisningen er en kombination af fælles
øvelser og individuelt ud fra dine behov.

Har du altid ønsket at lære det tyske sprog og
høre noget om tysk kultur?
Eller kan du en smule tysk fra skoletiden og vil
gerne opfriske det?
Så er dette hold noget for dig: Vi vil læse lettere, varierede tekster, kigge nærmere på den
mest grundlæggende grammatik og øve os i at
føre enkle samtaler. Høreøvelser, filmklip og
hyggesnak omkring tysk samfund og kultur hører også til undervisningen. Så kom og vær
med:
"Herzlich willkommen!"
Hold: G520 - Tirsdag, kl. 12.15 - 13.55
Pris : 800,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Beate Winkler-Nørlem
2 lektioner/uge

Har du lyst til at tale en masse tysk og udtrykke
dig endnu bedre? Hvis du kan føre en samtale
på tysk og har nogenlunde styr på basisgrammatikken, så er dette hold noget for dig:
Vi vil arbejde med varierede tekster, avisartikler, noveller mm. og diskutere, høre og skrive
omkring hverdag og aktuelle emner i Tyskland
og andre tysktalende lande. Du vil lære at blive
endnu bedre til samtaler og udtrykke dig mere
spontant og sikkert på tysk.
Grammatikken repeteres og udbygges undervejs.
"Willkommen und bis bald!"
Hold: G518 - Tirsdag, kl. 14.00 - 15.40
Pris : 800,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Beate Winkler-Nørlem
2 lektioner/uge

Hold: G508 - Onsdag, kl. 12.15 - 14.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Astrid Bjørnskov Thorhauge
3 lektioner/uge
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Start dagen med den velvære og glæde der
forløses ved at være nærværende i kroppen.
Parat til dagen med skuldrene nede, smurte
led, dybt åndedræt og saligt blik.
Ofte har vi et musiktema, gerne sange vi kan
synge med på, mens vi bevæger os.
Først varmer vi op med stræk og små bevægelsesøvelser til musik, vi får pulsen lidt op, laver
øvelser på gulv, danser med hinanden, og så
strækker vi ud.
Til sidst laver vi afspænding.
Alle kan være med uanset alder og fysisk form.
Hold: G699 - Onsdag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Marianne Boie
3 lektioner/uge

Kom og oplev fordybelse i bevægelserne, fokus
og balance i åndedrætsøvelserne og velværet
efter en god afspænding.
På holdet arbejder vi med at øge styrke og smidighed med øvelser, og som giver ro i krop og
sind. Undervisningen er tilrettelagt så alle kan
være med, uanset smidighed og yogaerfaring.
Yoga øvelserne kommer fra Hata yoga og
Mediyoga. Undervisningen tilrettes lægges ud
fra kursisterne ønsker og behov. Fokus i undervisningen er glæden ved at arbejde og give omsorg til egen krop.
Hold: G692 - Mandag kl. 12.15 - 13.55
Pris : 800,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Kamma Schmidt
2 lektioner/uge
Hold: G693 - Mandag kl. 14.00 - 15.40
Pris: 800- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Kamma Schmidt
2 lektioner/uge
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Kom og dans til gamle slagere, afrikanske rytmer, country, pop, charleston, mambo og hvad
vi finder på hen af vejen. Vi laver enkle danse
og dansetrin. Ofte finder vi et tema der laves
danse til.
Det handler om at vække danseglæden, glæden over at være i kroppen og glæden i al almindelighed. Vi starter med stille opvarmning
og slutter med udstrækning.
Hold: G688 - Onsdag, kl. 12.30 - 14.40
Pris: 950,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Marianne Boie
2,5 lektioner/uge

Vi starter med at bevæge os til lidt musik, for at
få blodet til at strømme og komme i gang. Derefter undersøger vi dagens tema.
Det kan være en kropsdel ex. ryggen, fødder,
skuldre, nakke. Vi udforsker ved at bevæge os,
og snakke om hvad vi kan mærke når vi er opmærksomme på bevægelsen.
Måske vil du opdage muskler du ikke plejer at
bevæge og opdage at andre muskler måske arbejder mere end de behøver. Med opmærksomhed i bevægelse undersøger vi, hvordan vi
hver især kan bevæge os og indrette os efter
vores egen krop. Og hvad det gør ved os at være opmærksomme i kroppen.
Vi slutter af med en guided afspænding: Her er
kroppen i ro, mens vi fokuserer på at sanse
kroppen, en kropsdel af gangen, så kan tankerne også falde til ro.
Hold: G697 - Tirsdag kl. 9.15 - 10.55
Pris : 800,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Marianne Boie
2 lektioner/uge

Vi starter med små vandreture i Aarhus og omegn, efterhånden som formen bliver bedre vil
turene blive længere. På turene vil vi iagttage
og snakke om dyr, planter og bygninger og omgivelser. Det er formålet med dette kursus at
komme i bedre form og samtidig øge vores viden om den natur, der omgiver os. Vi måler
turenes længde og regner med at slutte med at
gå 8-12 km pr. gang.
Hold: G694 - Onsdag, kl. 12.15 - 14.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Per Schnoor Kristensen
3 lektioner/uge

Har du altid drømt om, at lave dine egne smykker i sølv, messing eller kobber?
Vi skal arbejde i plade og i tråd, og forarbejde
metallerne til smukke smykker v.h.a. de rigtige
guldsmedeteknikker. Du kan f.eks. lave vedhæng til halskæder og øreringe og lave ringe og
armbånd.
Hold: G745 - Torsdag, kl. 12.15 - 14.45
Pris : 1.100,- kroner + 200,- til materialer
Underviser: Stine Hald Poulsen
3 lektioner/uge

Har du en skuespiller i maven? Drømmer du om
at udtrykke dig gennem improvisation, dialog,
kropssprog - og måske endda fortælle din egen
historie med teatrets virkemidler? Så kom med
på Dalgas Skolens helt eget drama-hold. Vi skal
dykke ned i spændende dramatik, prøve
kræfter med at iscenesætte fortællinger og måske endda ende med vores egen forestilling.

Vi beskæftiger os med hvad kroppen har brug
for. Det omsætter vi i praktisk madlavning med
fokus på sunde retter der smager rigtig godt. Vi
kaster os ud i spændende opskrifter og råvarer, prøver alternative tilberedningsmetoder
og slutter af med at samles om måltidet og nyde velsmagen i de forskellige retter. Dagens
opskrifter får I selvfølgelig med hjem som inspiration til nem madlavning og en sund livsstil.
Hold: G687 - Onsdag, kl. 13.00 – 16.20
Pris: 1.300,- kroner + 350 til materialer
Underviser: Maria Fast Lindegaard
4 lektioner/uge

På Læderholdet kan du designe og forarbejde
lækre accessoires i læder. Vi starter fælles med
et fastsat emne, så du hurtigt lærer de basale
teknikker til forarbejdning af læder – herunder
konstruktion og overføring af ønsket model,
udskæring, ordning af kanter, farvning, efterbehandling og sadelmager-syning.
Derefter kan du forarbejde efter eget valg.
Hold: G740 - Torsdag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 200,- til materialer
Underviser: Stine Hald Poulsen
3 lektioner/uge

Hold: G622 - Torsdag, kl. 12.15- 14.45
Pris: 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Astrid Bjørnskov Thorhauge
3 lektioner/uge
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På fotoholdet tager vi billeder med mange forskellige udtryk, og alle kan være med; både begyndere og øvede med interesse i fotografi.
Nøgleord er nysgerrighed og interesse i forhold
til at arbejde med de mange muligheder, der
findes i det digitale foto. Kom med hvilket som
helst kamera du har – eller lån evt. et af skolens kompaktkameraer. I løbet af kurset kommer vi omkring basal fototeknik samt introduktion til billedbehandling på PC (programmerne
Photoshop Elements 6 og forskellige gratis redigeringsprogrammer). Vi arbejder i 2-3 ugers
forløb med forskellige fotoemner- og teknikker
afbrudt af perioder, hvor du har mulighed for
at fordybe dig i dine egne billeder/fotointeresser. Fælles fotoudstillinger (på Dalgas
Skolen) og fototure ud-af-huset er også en vigtig del af undervisningen. Vi er to fotohold,
som arbejder sammen.
Hold: G910/G911 - Onsdag, kl. 12.15 - 15.35
Pris : 1.300,- kroner + 175,- til materialer
Undervisere: Tina Skovmand & Thora Knudsen
4 lektioner/uge

På dette malekursus (for alle) får du nye ideer
og plads til at arbejde hen imod dit eget personlige billedudtryk, hvor glæden og lysten til
at male er det vigtigste!
Vi kommer omkring acrylmaleriets mange
spændende teknikker og udtryksmuligheder!
Vi arbejder med både fælles og selvvalgte temaer og maleteknikker, og lader os inspirere af
både figurativt og abstrakt maleri.
At kombinere acrylmaleri med collage, fotooverføring og forskellige eksperimenterende
udtryk/strukturer i maleoverfladen - er også
noget du introduceres for.
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Det bedste kamera er det, du altid har med dig!
På dette forløb i mobilfotografi tager vi billeder
med mange forskellige udtryk, og alle kan være
med; både begyndere og øvede. Vi arbejder
med de muligheder, du har i dit mobil-kamera.
Kort sagt; at tage skarpere billeder og lære den
enkle kamerateknik, som allerede findes i mobilen, bedre at kende.
I løbet af kurset kommer vi omkring følgende
temaer; landskab/byrum, portræt, bevægelse
og makrofotografi (billeder taget tæt på).
Enkelte gange er vi på tur til forskellige fotosteder i Aarhus C. Vi prøver også et par (gratis) foto-apps til redigering og forskellige effekter på
billederne. Ind imellem printer vi nogle af dine
mobilfotos, så du kan få dine bedste ”skud”
med hjem!
Hold: G912 - Onsdag, kl. 10.00 - 11.40
Pris : 800,- kroner + 125,- til materialer
Underviser: Tina Lynge Skovmand
2 lektioner/uge

Der vil også være små kunsthistoriske oplæg.
Vi kommer også omkring farvelære, form, lys/
skygge samt forgrund/baggrund (komposition).
Vi kigger på billedkunst og lader os inspirere af
andre kunstnere, og én enkelt gang besøger vi
en relevant udstilling i Aarhus.
Hold: G890 - Fredag, kl. 12.15 - 14.45
Pris : 1.100,- kroner + 200 til materialer
Underviser: Tina Lynge Skovmand
3 lektioner/uge

På dette kursus arbejder vi med mange forskellige kreative materialer, teknikker og udtryk;
Akrylmaleri, akvarel, flydende tusch, tegning,
grafik og blandform, (foto/fotokopier som
overføres på lærred, papir eller andre materialer). Undervisningen er for alle, og du arbejder
det meste af tiden med dine egne ideer, udtryk
og materialer.
Der er mulighed for at få plads og individuel
vejledning til at arbejde hen imod dit eget billedudtryk i et tempo, der passer dig.
Ind imellem vil der være enkle, fælles inspirationsoplæg/opgaver, som du kan vælge at prøve
af. Det vigtigste er, at du er åben overfor at udforske forskellige ting, hvor fokus er på glæden
og lysten til at udtrykke sig.
Hold: G895 - Tirsdag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 200,- til materialer
Underviser: Tina Lynge Skovmand
3 lektioner/uge

Vi arbejder hovedsageligt med maleriet som
udgangspunkt og du kan prøve følgende materialer; akryl eller olie (uden terpentin) samt
akvarel, farvekridt og collage.
Undervisningen er for alle, og der veksles mellem fælles oplæg/undervisning samt tid til at
arbejde med dine egne ideer, udtryk og materialer i eget tempo. De fælles inspirationsoplæg/øvelser er blandt andet; maleteknikker og
udtryk, farvelære, billedkomposition, forgrund/baggrund, lys og skygge mm. Der vil også være små kunsthistoriske oplæg, hvor vi kigger på forskellige kunstnere og kunsthistoriske
perioder og én enkelt gang besøger vi en relevant udstilling i Aarhus. Fokus er på glæden og
lysten til at udtrykke sig.
Hold: G726 - Torsdag, kl. 13.00 - 15.30
Pris : 1.100,- kroner + 200,- til materialer
Underviser: Tina Lynge Skovmand
3 lektioner/uge

Hold: G897 - Fredag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 200,- til materialer
Underviser: Tina Lynge Skovmand
3 lektioner/uge

Fade, krukker, skulpturer, vaser, fliser, kander
– alt kan fremstilles i ler. Bearbejdning af ler er
et ældgammelt håndværksfag, og det er altid
et fascinerende og afslappende materiale at
arbejde med.
Alle kan deltage på holdet - både nybegyndere
og øvede, da der tages udgangspunkt i den enkeltes ønsker, lyster og formåen.
I en rar og hyggelig atmosfære leger vi med
muligheder, teknikker og læring og eksperimenterer med mønstre, dekorationer og farver.

Hold: G720 - Onsdag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 250,- til materialer
Underviser: Asse Due
3 lektioner/uge
Hold: G721 - Onsdag, kl. 12.15 - 14.45
Pris : 1.100,- kroner + 250,- til materialer
Underviser: Asse Due
3 lektioner/uge
Hold: G725 - Torsdag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 250,- til materialer
Underviser: Asse Due
3 lektioner/uge
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Kom og tegn! På dette tegnekursus for alle begyndere og let øvede - introduceres du for
forskellige tegnemetoder og tegneteknikker. Vi
tager udgangspunkt i blandt andet genstandstegning, opstillinger og forskellige fotos.
Indimellem arbejder vi ud fra dine egne ønsker
i forhold til særlige temaer, materialer eller
teknikker. Vi kommer bl.a. omkring; lys og
skygge, skravering, kontur-stregen samt enkelte eksperimenterende tegneøvelser. Der lægges vægt på at formidle lysten og glæden ved
at tegne, blive bedre til at ”se” samt udtrykke
sig fantasifuldt og personligt. Materialerne er
blyant, kul, kridt, tusch, farveblyanter og evt.
akvarel.
Hold: G729 - Tirsdag, kl. 12.30 - 14.10
Pris : 800,- kroner + 125,- til materialer
Underviser: Tina Lynge Skovmand
2 lektioner/uge

På dette hold vil vi lære grundfunktionerne i
optageteknik. Vi skal arbejde med programmet
Cubase, og vil komme omkring opsætning af
programmet og dets arbejdsflader, både mididelen (lyden fra keyboardet) og audio-delen
(”rigtig” lyd).
Vi vil lave små optagelser af egne sange, skolens soloelever eller måske et større bandprojekt og derigennem lære noget om effekter,
mix og mastering.
Hold: G672 - Tirsdag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Benny Morthorst
3 lektioner/uge
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Har du lyst til at arbejde med billeder? Så er
her muligheden for at lære mange forskellige
materialer at kende og hente inspiration fra de
andre på holdet.
Her tilbydes akrylmaling, akvarel, pastel, tegning og grafik i en enkel form, samt en underviser med mange års erfaring med billedkunst.
Der skal være plads til alle.
Undervisningen tilrettelægges efter dine personlige behov og udfordringer.
Kreativt værksted er et fint og omsorgsfuldt
rum, hvor alle kan bidrage.
Hold: G701 - Mandag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 300,- til materialer
Underviser: Lise Koldsen-Zederkof
3 lektioner/uge
Hold: G702 - Mandag, kl. 12.15 - 14.45
Pris : 1.100,- kroner + 300,- til materialer
Underviser: Lise Koldsen-Zederkof
3 lektioner/uge

Interesserer du dig for musik, og vil du gerne
brede dine ører ud, kan det være Dalgas Lytter
er noget for dig.
På lytte-holdet hører vi musik fra mange forskellige tider og steder, og dykker ned i alle
mulige genrer, diskuterer hvad der går for sig
og hvad der er vigtigt i netop denne musik. Vi
inddrager både historiske perspektiver og nutidens behandling af musikken. Det meste af undervisningen foregår i klasselokalet, men vi tager også til flere (gratis) koncerter i løbet af
året.
Hold: G571 - Mandag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Olga Witte
3 lektioner/uge

Vi spiller numre efter deltagernes ønsker. Stilmæssigt holder vi os dog til rytmisk musik og
pop / rock
Vi fokuserer i høj grad på at alle er med til at få
musikken til at swinge og groove. Alle instrumenter kan bruges; trommer, perkussion, bas,
guitar, piano, blæsere, sang mv.
Tilmelding kun efter aftale med underviser.
Hold: G607 - Onsdag, kl. 12.15 - 14.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Nikolai Boysen
3 lektioner/uge

Vi skal synge sange og arbejde med grundlæggende stemmemæssige funktioner som f.eks.
vejrtrækning, mavestøtte, artikulation og
klang.
Hold: G608 - Fredag, kl. 12.15 - 14.45
Underviser: Vibeke Hansen
Hold: G609 - Tirsdag, kl. 9.15 - 11.45
Underviser: Mette Maagaard
Hold: G611 - Tirsdag, kl. 12.15 - 14.45
Underviser: Mette Maagaard
Pris 1.100,- kroner plus 50,- til materialer

Vi skaber et band indenfor pop/rock-genren.
Der arbejdes bl.a. med groove, dynamik og udtryk. Der er mulighed for at spille egne numre.
Målet er at få repertoiret til at swinge og fokus
ligger i processen.
Tilmelding kun efter aftale med underviser.
Hold: G603 - Tirsdag, kl. 14.15 - 16.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Benny Morthorst
3 lektioner/uge

Undervisningen er både for begyndere og
øvede. Det er ikke nødvendigt, at du kan spille
efter noder. Vi starter der, hvor du er.
Hold: G604 - Mandag, kl. 12.15 - 14.45
Underviser: Vibeke Hansen
Hold: G606 - Mandag, kl. 9.15 - 11.45
Underviser: Vibeke Hansen
Hold: G605 - Fredag, kl. 9.15 - 11.45
Underviser: Vibeke Hansen
Pris 1.100,- kroner plus 50,- til materialer

På dette hold vil vi arbejde med den AfroAmerikanske Soul, Blues og Jazz tradition.
Vi skal arbejde med groove, gode numre og
melodier og improvisation. Vi vil arbejde med
at opbygge et band og et repertoire, som skal
swinge, og alt efter hvem der deltager, vil vi
dreje musikken derhen, hvor vi kan skabe bandets egen lyd. Hvis du har en komponist i maven, kan vi også arbejde med egne numre. Kort
sagt vil vi spille de ting vi i fællesskab synes er
fede inden for Rhythm and Blues området.
Hold: G602 - Mandag, kl. 12.15 - 14.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Benny Morthorst
3 lektioner/uge

Undervisningen er for både begyndere og øvede og tager udgangspunkt i det, du kan i forvejen.
Holdnr.: G601 - Mandag, kl. 9.15 - 11.45
Underviser: Benny Morthorst
Holdnr.: G610 - Tirsdag, kl. 12.15 - 13.55
Underviser: Benny Morthorst
Pris 1.100,- kroner plus 50,- til materialer

OBS! Tirsdagsholdet er forbeholdt guitarister,
der går på skolens sammenspilshold!
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Kurset er både for begyndere og viderekomne
På dette hold er der mulighed for at få undervisning i NemID, netbank, e-boks og hjælp til
tablets, ipads, smartphones/Iphones og de andre digitale muligheder.
Hvilke apps skal jeg installere, hvordan bruges
de, hvad med sikkerheden?
Der vil også være mulighed for selvvalgte emner som f.eks. vedligeholdelse af din computer, beskyttelse mod virus, malware osv. Det er
muligt at medbringe egen computer eller bruge skolens.
Vi bruger blandt andet følgende programmer:
Windows 10, Open Office, Microsoft Office,
Skype, Windows Moviemaker, Photoshop Elements, Gimp, Google Apps, Onedrive, Itunes ,
Google Docs, Office Online og mange andre.

Hold.: G617 - Mandag kl. 9.15 - 11.45
Pris: 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Per Schnoor Kristensen
3 lektioner/uge
Hold: G618 - Tirsdag, kl. 9.15 - 11.45
Pris: 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Per Schnoor Kristensen
3 lektioner/uge
Hold: G615 - Tirsdag, kl. 12.15 - 13.55
Pris: 800,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Per Schnoor Kristensen
2 lektioner/uge
Hold: G621 - Onsdag kl. 9.15 - 11.45
Pris: 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser Per Schnoor Kristensen
3 lektioner/uge
Hold: G620 - Torsdag, kl. 12.15 - 14.45
Pris: 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Per Schnoor Kristensen
3 lektioner/uge

Her er et matematikkursus, hvor du kan få
hjælp til at forstå den matematik, vi alle støder
på i dagligdagen, så som økonomi, beregning af
madopskrifter mm. Følger du undervisningen i
matematik på VUC er der mulighed for at få
ekstra hjælp til hjemme-opgaverne her.
Hold: G535 - Tirsdag kl. 12.15 - 14.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Lisbeth Nielsen
3 lektioner/uge
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Et begynderkursus om digitale fotos og hvordan de kan overføres og behandles på computer. Du lærer at overføre billeder fra kamera til
computer, organisere dine billeder, lave forbedringer og ændringer. Programmerne vi hovedsaligt anvender vil være Picasa og Gimp.
Hold: G619 - Fredag, kl. 10.05 - 11.45
Pris : 800,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Per Schnoor Kristensen
2 lektioner/uge

Den gode fortælling eller det gode digt flytter
os nye steder hen, og på holdet tager vi sammen på rejse ind i litteraturen.
Vi læser og analyserer romaner, noveller, digte
og alt det skæve, der findes på kanten. Vi arbejder med lyden i litteraturen, hvor vi ser og
hører litteraturoplæsninger.
Undervisningen vil ofte foregå i temaer, hvor vi
f.eks. også kan arbejde med filmuddrag eller
billeder.
Hold: G509 - Torsdag, kl. 9.15 - 11.45
Pris: 1.100,- kroner + 100,- til materialer
Underviser: Astrid Hellerup Madsen
3 lektioner/uge

Hvorfor gør mennesker som de gør? Og hvor
forskelligt kan de dog gøre det, de nu gør?
På Dalgas Skolens antropologihold vil vi undersøge dette ud fra en kulturantropologisk tilgang. Vi forsøger at forstå relationer mellem
mennesker, og de praksisser, mennesker tager
del i.
Med afsæt i forskellige folk rundt om i verden
undersøger vi antropologiske begreber og teorier, og prøver at forstå emner såsom identitet,
grænsedragning, ritualer og hverdagsnormer.
Hold: G538 - Mandag, kl. 12.15 - 14.45
Pris : 1.100,- kroner + 50 til materialer
Underviser: Olga Witte
3 lektioner/uge

Vi lever i en global verden, og hele tiden tikker
der nyheder ind fra alle verdenshjørner.
På holdet ”Bag om nyhederne” hjælpes vi ad
med at få et overblik over det, der sker i verden omkring os, og vi går bag om overskrifterne.
Du behøver ikke være ekspert i økonomi eller
amerikansk politik. Tværtimod er holdet her for
dig, der er nysgerrig på udviklingen i verden.
I foråret 2019 følger vi den almindelige nyhedsstrøm, men vi kan også dykke ned i det folketingsvalg, der kommer senest i juni 2019, ligesom vi kan se nærmere på valget til EuropaParlamentet, Brexit og USA, der er halvvejs
med Donald Trump.
Hold: G533 - Onsdag, kl. 10:00 - 11.40
Pris : 800,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Doron Haahr
2 lektioner/uge

På historieholdet bevæger vi os frem og tilbage
i tid, og vi kommer langt omkring.
Vi beskæftiger os med alt fra de store opdagelsesrejsende til europæiske revolutioner, dansk
demokrati og vikingerne.
Kursets indhold bliver til i tæt dialog med eleverne, men nogle forslag til forårets program
kunne være: fredsforhandlingerne efter 1. verdenskrig og deres konsekvenser for Europa,
Weimarrepublikken, pirater, oliens historie,
Kina i de sidste 50 år eller Napoleonskrigene.
Hold: G534 - Onsdag, kl. 12.15 - 14.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Doron Haahr
3 lektioner/uge

OBS: Gentilmelding frem til 26. november 2018. Herefter er der frit optag på ledige pladser.
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Hvad er en god film? Hvorfor bliver vi bange,
rørte, vrede, nysgerrige eller trætte af en film?
Hvad siger en film, om tiden og samfundet den
kommer af? Med udgangspunkt i gode filmoplevelser diskuterer vi historie, opbygning og virkemidler for en række fælles udvalgte film.
Hold: G542 - Torsdag, kl. 12.15 - 15.35
Pris : 1.300,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Astrid Bjerg
4 lektioner/uge

Vi arbejder med forskellige skriveøvelser og
diskuterer egne og professionelles skrivemåder. Øvelserne vil både være individuelle og
fælles, og vi afprøver også forskellige teknikker
til at komme ud af skriveblokader.
Hold: G546 - Onsdag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Astrid Bjørnskov Thorhauge
3 lektioner/uge

Er der noget bedre end at slutte ugen af med
en god film? Og i godt selskab. Vi sammensætter et broget udvalg af klassiske, nye, skæve, gyselige, gribende, lange eller korte film og
diskuterer mediets virkemidler.
Hold: G543 - Fredag kl. 12.15 - 15.35
Pris : 1.300,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Astrid Bjerg
4 lektioner/uge

Brænder du for at skrive? Så træd ind i skriveværkstedet, hvor vi slipper sproget fri og skriver løs. Vi arbejder med forskellige skriveøvelser og diskuterer egne og professionelles skrivemåder.
Øvelserne vil både være individuelle og fælles,
og vi afprøver også forskellige teknikker til at
komme ud af skriveblokader. Vi skriver både
digte, noveller, spoken words og meget mere.
Hold: G545 - Fredag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Astrid Hellerum Madsen
3 lektioner/uge – i alt 51

Kunst, kultur og natur, Aarhus har det hele,
stort og småt, kendt og mindre kendt. Vi besøger nogle af de store attraktioner som ARoS og
Den Gamle By, men også mindre kendte steder
som antikmuseet og gallerier.
Vi ser på kirker og går på tur i de ukendte baggårde. Vi går i Riis Skov eller rundt ved Brabrand sø. På turen finder vi et sted at drikke
kaffe. Vi planlægger sammen de fremtidige ture.
Materialeudgiften dækker entréer m.v. Derudover betales et beløb til kaffe/te.

Hold: G548 - Torsdag, kl. 12.15 - 15.35
Pris : 1.300,- kroner + 350,- til materialer
Underviser: Dorthe Bach Sørensen
4 lektioner/uge

OBS: Gentilmelding frem til 26. november 2018. Herefter er der frit optag på ledige pladser.
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Hvis du ikke allerede kan strikke, kan du lære
det her. Kurset henvender sig til såvel begyndere som øvede. To pinde og et nøgle garn så er
du i gang - du kan strikke næsten alt: tørklæder, puder eller trøjer.
Vi arbejder med forskellige teknikker, som snoninger og vævestrik, med farver og forskellige
garnkvaliteter. Du lærer at lave din egen opskrift eller at arbejde ud fra en købeopskrift.
Hold: G807 - Fredag, kl. 9.15 - 11.45
Underviser: Dorthe Bach Sørensen
3 lektioner/uge
Hold: G833 - Fredag, kl. 12.15 - 14.45
Underviser: Dorthe Bach Sørensen
3 lektioner/uge
Hold: G834 - Onsdag, kl. 12.15 - 14.45
Underviser: Dorthe Bach Sørensen
3 lektioner/uge
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer

Der både væves og strikkes på dette hold. Sjaler, tørklæder, puder og plaider kan fremstilles
i såvel væv som strik. De to teknikker kan kombineres.
Du lærer at sætte en væv op, og i såvel væv
som strik arbejdes med forskellige teknikker. Vi
vil arbejde med farver og forskellige garnkvaliteter. I både væv og strik lærer du at beregne
din egen model.
Holdet er for alle – nybegyndere som øvede.
Hold: G808 - Tirsdag, kl. 9.15 – 11.45
Underviser: Dorthe Bach Sørensen
3 lektioner/uge

Hold: G810 - Torsdag, kl. 9.15 – 11.45
Underviser: Dorthe Bach Sørensen
3 lektioner/uge
Hold: G830 - Tirsdag, kl. 12.15 – 14.45
Underviser: Dorthe Bach Sørensen
3 lektioner/uge
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer

Kurset er for dig, der har lyst til at strikke. Undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes
forudsætninger og ønsker. Vi arbejder med forskellige teknikker, farver og garner – dette omsættes til dine helt egne produkter som eksempelvis sjaler, strømper eller trøjer. På dette
hold vil der også være mulighed for at lære at
hækle. Vi hækler enkle ting som karklude og
pulsvarmere.

Lær at fremstille tøj med dit eget personlige
præg. Vi arbejder med mønstre og syr tøj efter
egne mål og ideer. Afprøv maskinbroderi, forsvindingsvlies og andre teknikker, og dekorér
det lige som du vil. Du kan naturligvis også lave
ting til dit hjem, eller pifte din yndlingsbluse op
så den næsten bliver som ny. Der er mange
muligheder.

Hold: G832 - Onsdag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Dorthe Bach Sørensen
3 lektioner/uge

Hold: G801 - Mandag, kl. 9.15 - 11.45
Pris : 1.100,- kroner + 50,- til materialer
Underviser: Lisbeth Nielsen
3 lektioner/uge

Garn eller stof er ikke inkluderet i materialeudgifter på sy- og strikkehold.
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Kurset henvender sig til begyndere såvel som
øvede. Der sys efter snitmønstre og personlige
grundmønstre. Krop og stil indgår som en del
af modeludviklingen.
Hvis der er interesse på holdet arbejder vi med
kostumer til en lokal forestilling.
Hold: G803 - Torsdag, kl. 12.15 - 15.35
Pris : 1.300,- kroner plus 50 til materialer
Underviser: Lisbeth Nielsen
4 lektioner/uge

Forskellige håndsyningsteknikker kombineret
med spændende stoffer tilsat lidt fantasi og så
har du skabt dit eget billede med personlighed
og charme.
Inspirationen henter vi bl.a. fra vores omgivelser, naturen, hverdagen, malerier, kulørte blade m.m.
Du kan også overføre håndbroderi til ting du
syr, og sætte dit eget personlige præg på f.eks.
tøj, tasker, tehætter, puder mm.

Hold: F805 - Onsdag, kl. 12.15 - 15.35
Pris : 1.300,- kroner plus 50 til materialer
Underviser: Lisbeth Nielsen
4 lektioner/uge

Hold: G802 - Mandag, kl. 12.15 - 14.45
Pris : 1.100,- kroner plus 50 til materialer
Underviser: Lisbeth Nielsen
3 lektioner/uge

Med Atlas & Aveny tager du det første skridt i
retning af en uddannelse.

Der er 4 faste undervisere tilknyttet de to tilbud. Der kan løbende udbygges med supplerende fag fra skolens mangfoldige fagpalet.

Atlas & Aveny er to tilbud der primært henvender sig til psykisk sårbare unge, der enten er
frafaldet ungdomsuddannelsen eller endnu ikke er parat til at påbegynde en.
Tilbuddene er studieforberedende og afklarende i forhold til fremtidig uddannelse og arbejde. Vi arbejder hen imod at styrke elevernes
faglige og personlige kompetencer i relation til
at kunne være rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller til at påbegynde et forløb på en arbejdsplads.

På Atlas & Aveny arbejder vi både med det fælles relationelle i forskellige samarbejdsformer
og med den individuelle vejledning af den enkelte elev.

Kontakt skolen for en matchning af, hvilket
hold der passer bedst til den situation, du aktuelt befinder dig i.
Send en mail til skoleleder Jan Christensen på
jan@dalgasskolen-aarhus.dk, så aftaler vi en
tid ,hvor du kan komme og se skolen og høre
om de to tilbud.
Du er velkommen til at tage din sagsbehandler,
bostøtte eller mentor med til denne samtale,
hvis du har sådan en.
Tilbuddet er åbent for alle, men henvender sig
primært til unge, der er i et forløb ved kommunen.

Læs mere om Atlas / Aveny på www.dalgasskolen-aarhus.dk
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Tilbuddet retter sig mod unge studerende med
psykisk sårbarhed, der går på en videregående
uddannelse.
De studerende er på alle stadier af deres uddannelse - nogle er lige gået i gang, mens andre knokler på specialet.

Tilbuddet er primært for revalidender som kan
få tilbudt studiepladsen gennem kommunen,
men der vil også være pladser for selvbetalende studerende i et mindre omfang.
Fællesskab, faglig sparring og undervisning
sammen med andre studerende med psykisk
sårbarhed er nogle af nøgleordene i studiekammeret.
Er du interesseret i at høre mere så send en
mail til skoleleder Jan Christensen på
jan@dalgasskolen-aarhus.dk
Vejleder i kammeret er Sanne Bjerre-Hyldgaard

Eleverne på Dalgas Skolen har mulighed for, på
flere områder at være involveret og gøre deres
indflydelse gældende.
•
Elevrepræsentant, samt en suppleant til
Dalgas Skolens bestyrelse vælges en gang
om året på et stormøde.
•
Stormøderne er et godt sted at være med
til at drøfte relevante og nærværende ting
omkring skolens hverdag. Se kalenderen
hvornår der er møde.
•
Som elev er du altid velkommen til at kigge ind på skolelederens kontor til en snak
om hvad det nu måtte være.
•
Støtteforeningen Dalgasserne planlægger
sociale aktiviteter for skolens elever.

Borgere i Aarhus Kommune:
1 hold á 2 lektioner :
1 hold á 3 lektioner:
1 hold á 4 lektioner:
+ udgift til materialer.

800 kr.
1.100 kr.
1.300 kr.

Rabatordning for førtids- og folkepensionister i
Aarhus Kommune:
Op til 11. lektioner pr. uge for 2.200 kr.
(gælder kun ved samlet tilmelding)
Kontanthjælpsmodtagere:
Er du på kontanthjælp eller sygedagpenge kan
du evt. få en bevilling til skolen gennem din
sagsbehandler.

Elever øvrige kommuner:
Hold á 2 lektioner:
Hold á 3 lektioner:
Hold á 4 lektioner:
(ingen rabat ved flere hold)

1.100 kr.
1.300 kr.
1.500 kr.

Der må påregnes udgifter til materialer
afhængig af, hvilket fag du tilmelder dig.

Betaling
Du er først tilmeldt et hold når du har betalt.
Din betaling kan evt. deles op i månedlige rater
(max 4 rater), hvor første rate betales ved tilmeldingen.

DALGAS S K O L E N
Lille Skole for Voksne
Nørre Boulevard 1 - 8000 Aarhus C
Tlf. 86 12 48 40
mail: dalgas@dalgasskolen-aarhus.dk
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07.01
31.01

kl. 9:00
kl. 17:00 - 21:00

Velkommen til forårssæsonen 2019 - fælles morgenmad
Kulturcafé - Japansk aften.

05.02
11.02 - 15.02
26.02

kl. 15 :00 - 16.30

kl. 15:00-17:00

Stormøde i salen (undervisning stopper 14:55)
Vinterferie
Debat om det kommende folketingsvalg

15.03
28.03

kl. 17:00 - 21:00
kl. 15:00-16:30

Kulturcafé med fællesspisning
Stormøde i salen (undervisning stopper 14:55)

15.04 - 22.04
15.05
17.05
21.05
27.05
30.05 - 31.05

Påskeferie
kl. 15:00-16:30

kl. 17:00 - 21:00

05.06
10.06
20.06
21.06

Stormøde i salen (undervisning stopper 14:55)
Bededag
Forårsudflugt
Kulturcafé - SOLO koncert
Kristi himmelfartsferie
Grundlovsdag
2. Pinsedag
Sommerfest
Sidste skoledag

Afbud
Ved fravær bedes du melde afbud til
undervisningen på en af følgende måder:

Telefon: 86 12 48 40
SMS: 91 55 90 91
Mail: afbud@dalgasskolen-arhus.dk

Du kan tilmelde dig ved personlig henvendelse
til Dalgas Skolen. Nye elever skal til en
forsamtale. Ring og aftal en tid!
Tilmelding er bindende, og holdskifte i løbet af
sæsonen er ikke mulig.
Du betaler min. 1/4 af prisen ved tilmelding.
Der tages forbehold for, at et hold ikke bliver
oprettet, hvis der er for få tilmeldte. I så fald
returneres det indbetalte beløb naturligvis.

OBS: Gentilmelding frem til 26. november 2018. Herefter er der frit optag på ledige pladser.
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