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#/  Indkvartering
Værelserne er placeret parvist omkring en entré og et badeværelse eller  
med eget bad og toilet. Priserne er totalpriser og indbefatter undervisning, 
fuldt ophold inkl. sengelinned og håndklæder, bus mellem Aarhus H  
(fra DGI-Huset) og Testrup på ankomst og afrejsedage, undervisnings-
materialer samt madpakke til hjemrejsen.

#/  Priser
Dobbeltværelse:  4.800 kr. / Enkeltværelse:  6.000 kr.
Tillæg for værelse med eget bad og toilet 500 kr.

#/  Dagkursist
Har du overnatningsmuligheder uden for skolen, kan du blive dagkursist.
Som dagkursist er du naturligvis velkommen til at deltage i alle måltider,
aftenarrangementer mv. på skolen.
Uden overnatning: 3.600 kr

#/  Særpris for studerende og medlemmer af elevforeningen
Studerende under 30 år og medlemmer af elevforeningen kan  
indkvarteres på sovesal.  
Kopi af studiebevis sendes til testrup@testrup.dk ved tilmelding.  
Sovesal: 1.500 kr.
(Prisen kan ikke kombineres med andre rabatter).

#/ Rabatter (kan ikke kombineres)
Ved abonnement på Information – 10 %.
Medlem af Dansklærerforeningen/Bibliotekarforbundet – 20 %.
Medlem af Testrup Højskoles skolekreds – 15 %
Medlem af Testrup Højskoles elevforening – 15 %
Oplys venligst medlemsskab og abonnementsnummer i tilmeldingen.

#/  Øvrige kurser 2020
Nietzsche – viljen til livet  12.01-18.01 / uge 3 

Forårsskolen (21 uger)  23.01-17.06

#/  Sommerkurser
Livsfilosofi   21.06-27.06 / uge 26 
Kunsten at more sig (børn fra 7 år) 28.06-04.07 / uge 27
Musikkursus (børn fra 10 år)  05.07-11.07 / uge 28
Dans! (børn fra 16 år)  12.07-18.07 / uge 29
Tag og skriv!   19.07-25.07 / uge 30

Efterårsskolen (19 uger) 06.08-16.12
Efterårsskolen (14 uger) 10.09-16.12

PRAKTISKE OPLYSNINGER
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TAG OG LÆS!
– PLANTERIGET 



#/  TILMELDING
Tilmeldingen skal ske via højskolens hjemmeside www.testrup.dk 
eller på telefon: 86290355.
Når skolen modtager din tilmelding, sendes en bekræftelsesmail 
med betalingsanvisning af hhv. depositum og restbeløb.  
Depositum udgør 500 kr. Når depositum er betalt, er du optaget 
på kurset.
(Husk venligst at angive CPR-nr.  
– Denne oplysning kræves af Kulturministeriet).

#/  AFMELDING
  Depositum tilfalder skolen ved afmelding.  
Ved afmelding senere end én måned før kursets begyndelse  
tilfalder det samlede beløb skolen.

#/  AFBESTILLINGSFORSIKRING
Der kan tegnes afbestillingsforsikring hos Europæiske Rejse
forsikring (6 % af kursets pris). Afkryds ved tilmelding og modtag 
tilbud fra Europæiske Rejseforsikring.

Testrup Højskole, Testrupvej 110, 8320 Mårslet / testrup@testrup.dk

Vi har levet af dem altid, de udgør den vigtigste ingrediens i vores 
rusmidler og et kæmpe arsenal af metaforer i vores sprogbrug.  
Få ting taler til vores sanser og fantasi som planterne; de kan være 
hellige, helende, mystiske, hallucinerende, sexede eller farlige og 
forførende som frugten på Kundskabens Træ, der sendte os ud af 
Paradis.
 
I lyrikken skaber planter ofte forbindelser mellem det guddomme
lige, erotikken og mennesket. Tidligere sammenlignede man lystigt 
kvinder med skønne prydblomster, og nationalromantikere bruger 
landskabet, markerne og træerne som symboler på afgrænsede  
fællesskaber i en stor verden.
 
Med industrialisering og digitalisering er planterne blevet trængt ud 
af vores kollektive bevidsthed men er nu ved at vende tilbage i nye 
former og på nye betingelser.
 
I Nanna StorrHansens ”Mimosa” flirter appelsinerne passivt  
aggressivt med digterjeget, mens græsset sørger, bladene forelsker 
sig, og marken er det skød, følelserne kommer ud af, hvis ikke  
marken er digtet selv.
 
I ”Træmuseet” skriver Christian Yde Frostholm om træerne i en  
vild montage af essays, notater, fotos, rejsedagbog og citater, der,  
ja, forgrener sig ud i et kæmpeværk. Ifølge ham er naturbevidsthe
den i litteraturen øget markant i de otte år, det tog at skrive bogen.
 
Samtidig opdager videnskaben hele tiden nyt om planten som et  
socialt og kompliceret væsen – et perspektiv på planteriget, der 
fylder mere og mere i samtidskunsten.

Litteraturseminaret Tag & Læs! 2020 undersøger denne gang, hvad 
planterne gør i litteraturen, kunsten og vores liv. Vi – forfattere, 
litterater, kunstkritikere, naturvejledere og kursister – skal tale om, 
hvilken status plantelivet omkring os har haft historisk, hvilken sta
tus det har lige nu, og hvordan det kommer til udtryk i litteraturen.  
 
Derudover skal det handle om bogsæsonen 2019. Kritiker ved 
Information, Tue Andersen Nexø, vil i sit foredrag gøre status over 
bogåret, og nogle af landets mest interessante forfattere vil læse op. 
Der vil være paneldebatter om de seks bøger, der er nomineret til 
Montanas Litteraturpris, og kritikersalon om to helt nye eller endnu 
ikke udgivne værker. Som sædvanligt afsluttes kurset festligt og 
højtideligt med uddelingen af Montanas Litteraturpris.  

#/  MONTANAS LITTERATURPRIS
Montanas Litteraturpris gives hvert år til en forfatter af aktuel 
dansk litteratur, som inden for sin genre er fornyende, eller som 
formår at fremstille virkeligheden på en ny og overraskende måde. 
Prisen er sponsoreret af Montana Møbler A/S og er på 100.000 
kroner.

Arrangørerne nominerer i efteråret seks aktuelle forfattere  
fra 2019. De nomineredes værker præsenteres i Dagbladet  
Information. Et panel bestående af forfattere og kritikere  
udpeger prismodtageren, og prisoverrækkelsen finder sted i  
forbindelse med seminaret Tag og læs! på Testrup Højskole.

  #/  TESTRUP HØJSKOLE - DET FRIE AKADEMI® 

#/  FOREDRAG OG SAMTALER
Christian Yde Frostholm #/ forfatter
Besøg på Træmuseet – en rundvisning med tilhørende visuel oplæsning.

Lean Pejtersen #/ cand. mag og højskolelærer
Kan man læse den grønne natur, som man læste sin katekismus?  
Et foredrag om romantikkens læsbare flora.

Morten D.D. #/ biolog og museumsinspektør
Glade naturhistorier.

Marianne Qvortrup Fibiger #/ lektor, PH.D.
Hellige planter – planters betydning i myter og ritualer.

Maria Kjær Themsen #/ Mag.Art. og kunstredaktør
Samtidskunstens planter - fra nydelige blomster til hård økokritik. 

Martin Gregersen #/ lektor
Ø-mærket litteratur – om litteraturen i den antropocæne epoke. 

Tue Andersen Nexø #/ lektor og kritiker
Bogåret 2019.

#/  KRITIKERPANELER
Lilian Munk Rösing
Erik Skyum-Nielsen
Tue Andersen Nexø
Nanna Goul
Rene Jean Jensen
Kamilla Löfström

#/  OPLÆSNINGER
Naja Marie Aidt
Christina Hesselholdt
Mette Moestrup
Thomas Boberg 

#/  KONCERT
Hudna
Nyfortolkninger af tyrkiske folkemelodier sammensmeltet  
med nordisk folk og americana-psychrock.

#/  DJ
Lucia Odoom 

#/  KURSUSLEDERE
Lone Nikolajsen #/ kritiker og journalist
Ingrid Nymo #/ forfatter og højskolelærer
Christian Dorph #/ forfatter og højskolelærer 

Litteraturseminar på Testrup Højskole i 
samarbejde med Dagbladet Information
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