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K U L T U R  P Å  T O P P E N  
Periode: 17. aug. – 21. aug. 2020 

Velkommen til et farverigt og intenst ugekursus i kulturens tegn.  

Vi tager et spring ned i historiens vande og skal høre en genfortælling af verdens ældste 
litterære hovedværk Gilgamesh. Senere dukker vi op til overfladen igen og hører Klaus 
Rothstein berette om den aktuelle litteraturscene i Danmark. Klezmermusikkens 
sørgmuntre musik og den jødiske visdomslitteratur bliver serveret af Klezmer Duo. Helt 
eksklusivt kommer Ramses Morales Izquierdo, der er kåret som den bedste 
aviskraikaturtegner i verden i 2019 af World Press og fortæller om sit arbejde. 

Vores ekskursion går til den kvindelige kunstmaler Kirsten Kjærs Museum i Thy. Digteren 
Ursula Andkjær Olsen kommer og fortæller om sit værk og sin nye rolle som leder af 
forfatterskolen. Erik Lindsø holder foredrag om det poetiske sprogs betydning for livet og 
Klaus Rothstein fra DR’s litteraturmagasin holder os opdateret på litteraturfronten. Det er 
et kursus fyldt med koncert, foredrag, god mad, oplivende samtaler og meget mere. Vi 
deltager i begrænset omfang i Kulturmødets program.  

Har man brug for at slappe af, kan man tage en svømmetur i skolens varmtvandsbassin 
eller vandre i det smukke naturområde ved Salgerhøj lige ved højskolen.  
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Medvirkende 

Ursula Andkjær Olsen 
Er en Danmarks mest markante digtere. Hun har vundet utallige priser for hendes værk, 
bl.a. fik hun i 2017 Statens Kunstfonds livslange hædersydelse. Ursula Andkjær Olsen er 
leder af forfatterskolen.  
 
Klaus Rothstein 
Klaus Rothstein er kritiker, kommentator og journalist ved Weekendavisen, redaktør og 
studievært på DR P1 og forfatter til en håndfuld essaysamlinger og debatbøger om 
litteratur, kultur. 
 
Ramses Morales Iquierdo 
Ramses Morales Iquierdo blev i 2019 kåret som verdens bedste avis karikaturtegner af 
World Press. Han er opvokset og grundlagde sin karriere som international karikaturtegner 
i Cuba under svære vilkår. Ramses bor nu i Schweiz, hvor han dagligt skaber 
karikaturtegninger som bruges af mange forskellige europæiske og internationale aviser i 
verden. Han vil fortælle om hvordan man omsætter nyheder og tendenser til tegninger.  
 
Gitta Malling 
Teaterinstruktør og leder af Limfjordsteatret siden 2001. Hun har gennem en årrække 
været forkvinde for Teatrenes Interesse Organisation (TIO), og er blevet hædret med flere 
priser for hendes teaterarbejde gennem årene.  
 
Erik Lindsø  
Erik Lindsø er forfatter, debattør og en meget levende og brugt foredragsholder. Han har 
tidligere været højskoleforstander på Rønshoved højskole, informationschef for 
højskolernes hus og redaktør på både Højskolebladet og grænseforeningens blad. 
 
Lise Marie Nedergaard 
Lise Marie Nedergaard er forfatter, sangskriver og en af Danmarks bedste fortællere. Hun 
er koordinator for den internationale fortællefestival i Odense og ansat ved H.C. 
Andersens hus. 
 
Nikolai Seidelin 
Mag. Art. I Idehistoriker, musiker og højskoleforstander på Højskolen Mors. 
 
 
Klezmer duo 
Henrik og Ann-Maibritt Bredholt har specialiseret sig i Klezmer musikken og optræder over 
hele verden med deres musik. Det er en koncert blandet med fortællinger fra den jødiske 
kultur.  
Derudover kan man møde en udsøgt skare af journalister, kunstnere, forfattere, politikere, 
journalister, kulturaktører og interesserede borgere på Kulturmødet Mors.  
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Kursusprogram: 
Mandag d. 17. August 
Kl. 15.00 Kaffe, ankomst og indkvartering  
Kl. 17.00 Velkomst – præsentation af højskolen og gennemgang af ugens program. 
Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.00 Den spanske digter, musiker og dramatiker Garcia Lorcas efterlod et kunstnerisk 
bevægende og indflydelsesrigt værk efter sin tidlige død. Garcia Lorca var en del af 
avantgardemiljøet i Spanien, han var gode venner med filmskaberen Louis Buñuel og Salvador 
Dali. Lorca blev folkeeje, da han satte ord på fascisternes brutalitet og igennem hans besyngelse 
af det Andalusiske landskab og kultur.  
Kl. 20.00 Kaffe og fællessang 
 
Tirsdag 18. August 
Kl. 8.00 – 9.00 Morgenmad 
Kl. 9.00 – 9.30 Morgensamling: ”At digte med systemer” om Inger Christensen. 
Kl. 9.45 – 11.45 Instruktør og teaterleder Gitta Malling kommer og holder foredrag om teatrets 
aktualitet og aktuelt teater. Hvad rører der sig lige nu på scenerne i Danmark, hvilke historier er 
centrale at få fortalt. Limfjordsteatret står markant i det danske teaterlandskab med en stor del 
egne produktioner. 
Kl. 12.00 Middag 
Kl.14.00 Vi kommer ind i troldmandens værksted. Ramses Morales Iquierdo fortæller om, hvordan 
man omsætter nyheder i verden til karikaturtegninger til aviser. Han har indtil for få år siden boet i 
og arbejdet fra Cuba og har dermed også skullet balancere på en knivsæg i forhold til den politiske 
censur i Cuba. Han vil vise sine tegninger, og der vil være rig mulighed for spørgsmål. 
Kl. 15.00 – 15-30 Kaffe 
Kl.15.30 – 16.30 Afrunding og samtale 
Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.30 ”Ud i det blå med den blå” – vi afholder fællessang på Salgerhøj hvis vejret tillader. 
 
Onsdag 19. August 
Kl. 8.00 – 9.00 Morgenmad 
Kl. 9.00 – 9.30 Morgensamling: ”Om lidt er kaffen klar”, sange af Halfdan R. og Benny Andersen. 
Kl. 9.45 – 11.45 Erik Lindsø er en fantastisk fortæller og foredragsholder. Foredraget ”Når selv en 
sten kan blomstre” er en personlig fortælling om det poetiske sprog. Hvordan mødet med det kan 
forandre et liv og blive en rigdom, som man kan trække på når livet viser sig i sin store skønhed og 
lidelse. 
Kl. 12.00 Middag 
Kl. 14.00 Ursula Andkjær Olsen læser op af sine digte og fortæller om litteraturens og forfatternes 
vilkår i Danmark. Ursula Andkjær Olsen blev i 2019 ansat som leder af forfatterskolen. 
Kl. 15.00 – 15-30 Kaffe 
Kl. 15.30 – 16.30 Afrunding og samtale 
Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.30 Koncert med Klezmer Duo. De spiller og fortæller så hele registret bliver rørt. De to 
musikere har turneret i hele verden og er anerkendte, for deres fortolkning af Klezmermusikken. 
 
Torsdag 20. August 
Kl. 8.00 – 9.00 Morgenmad 
Kl. 9.00 – 9.30 Morgensamling 
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Kl. 9.45 – 11.45 Klaus Rothstein – ”Tendenser og brudflader i den danske litteratur”. Hvad sker der 
lige nu, hvilke tendenser er der. Klaus Rothstein er en fremragende litteraturformidler, og få er så 
godt orienteret i det akutelle landskab som ham. 
Kl. 12.00 Middag 
Kl. 13.00 – 17.15 Vi skal på ekskursion til den spændende maler Kirsten Kjærs museum.  
Kl. 18.00 Aftensmad 
Kl. 19.30 Lise Marie Nedergaard er en af vores bedste fortællere i Danmark. Hun vil genfortælle 
den dramatiske fortælling ”Gilgamesh” for os. Gilgamesh bliver regnet for det ældste litterære værk 
i verdenshistorien.  
 
Fredag 21. August 
Kl. 8.00 – 9.00 Morgenmad 
Kl. 9.00 – 9.30 Morgensamling  
Kl. 9.30 – 11.00 Dostojevskijs Liv og værk (V. Nikolai Seidelin) 
Kl.12.00 Frokost 
KL.13.30 – 14.30 Litteratur og Politik (Kulturmødet Mors) 
Kl. 14.30 Fællessang og afrunding 
Afrejse 
 
Priser:  
Dagskursist 3500,- 
Dobbeltværelse 3700 ,- 
Enkeltværelse 4000,- 
Eneværelse m. bad 4500,- 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.  


