Kys det nu, det satans liv

28. august - 3. september 2022

Kort om kurset
Livet er et overrumplende mirakel og
et forpligtende privilegium. Kys det,
grib det, fang det, før det er forbi –
hedder det om det såkaldte satans liv i
en af TV 2’s sange.
Hvad er det, vi venter på, hvad er det,
vi går og drømmer om? Vi skal høre
foredrag og tale med hinanden om,
hvad et godt og meningsfuldt liv er.
Men også om den sorg og ulykke, som
ingen af os undgår at blive ramt af i
løbet af livet.
Vi undersøger spørgsmålet om,
hvordan vi formår at ændre mismod til
livsmod, hvordan vi kan genfinde den
glæde, gejst og gnist, som gør, at ”livet, det er livet værd, på trods af tvivl
og stort besvær, på trods af det, der
smerter,” som Jens Rosendal skriver.

Tilrettelæggelse
Morten Dyssel

Dagens gang på Liselund

Liselund Højskole
Slotsalleen 44
4200 Slagelse
Tlf.: 5852 3120
Mail: liselund@liselund.dk
Web: www.liselund.dk

08.00-09.00:
09.00-09.30:
10.00-12.00:
12.00-13.00:
14.30-16.30:
18.00-19.00:
19.30-21.30:

Morgenmad
Morgensamling
Foredrag/aktivitet
Frokost
Foredrag/aktivitet
Middag
Aftenarrangement

Der kan forekomme afvigelser i
dagsrytmen f.eks. i forbindelse
med udflugter etc. Det tages forbehold for programændringer.

Program
Søndag 28. august 2022
Kl. 16.00-17.00: Ankomst og indkvartering
Kl. 19.30-21.00: Velkomst og introduktion
v. forstander og kursusleder
Mandag 29. august 2022
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling
Kl. 10.00-12.00: Foredrag & workshop:
Dyder og eksistenskraft: Livsmod v. Ulrik
Houlind Rasmussen
Kl. 14.30-16.30: Foredrag & workshop:
Dyder og eksistenskraft: Livsvisdom v.
Ulrik Houlind Rasmussen
Kl. 19.30-21.30: Sangaften
Tirsdag 30. august 2022
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Bob Till You
Drop – om og med Bob Dylan v. Neal
Ashley Conrad
Kl. 14.30-16.30: Foredrag: Nobody Wins
Unless Everybody Wins – Bruce Springsteen på kryds og tværs v. Neal Ashley
Conrad
Kl. 19.30-22.00: Filmforevisning: Todd
Haynes’ I’m Not There
Onsdag 31. august 2022
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Martin Heidegger om den eksistentielle angst og forholdet til døden v. Kasper Lysemose
Kl. 14.30-16.30: Foredrag: Hannah Arendt
om det aktive liv og forholdet til fødslen v.
Kasper Lysemose
Kl. 19.30-21.30: Workshops: Samtaler i
grupper om eksistentielle emner
Torsdag 1. september 2022
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Opfindelsen af
det moderne menneske – om Shakespeares eksistentielle dramatik med særligt
fokus på Hamlet v. Morten Dyssel
Kl. 13.30-16.30: Udflugt v. Naja Nørgaard
Kl. 19.30-21.30: Foredrag: Karen Blixens
liv og forfatterskab v. Jørgen Stormgaard

Fredag 2. september 2022
Kl. 09.00-09.30: Morgensamling
Kl. 10.00-12.00: Foredrag: Evigheden
findes i mellemrummet mellem stjernerne
– om den svenske digter Gunnar Ekelöf v.
Neal Ashley Conrad
Kl. 14.30-16.30: Foredrag: ”I lange tider
gik jeg tidligt til ro” – Marcel Proust og
På sporet af den tabte tid v. Neal Ashley
Conrad
Kl. 19.30-21.30: Afslutningsaften
Lørdag 3. september 2022
Kl. 09.00-09.30: Afrejse

På dette kursus møder du
Neal Ashley Conrad
Neal Ashley Conrad er mag.art. i nordisk
litteratur og ph.d. i litteraturvidenskab.
Han har 25 års undervisningserfaring, er
forfatter, foredragsholder, konsulent og
kunstnerisk leder. Han har skrevet bøger
om Marcel Proust, Søren Ulrik Thomsen,
Gunnar Ekelöf og Bruce Springsteen.
Kasper Lysemose
Kasper Lysemose er filosof og arbejder
primært med eksistensfilosofi, fænomenologi og dekonstruktion i både forsknings- og
formidlingsmæssig sammenhæng. Han er
ph.d. på en afhandling om den tyske tænker
Hans Blumenberg.
Jørgen Stormgaard
Jørgen Stormgaard er cand.mag. i fransk
og engelsk. Han er timelærer på Liselund
Højskole og er desuden en flittig foredragsholder og underviser i andre sammenhænge. Han har specialiseret sig i Karen Blixens
forfatterskab, som han har skrevet flere
bøger om.

Ulrik Houlind Rasmussen
Ulrik Houlind Rasmussen er cand.mag. i
filosofi og ph.d. i filosofi fra Københavns
Universitet. Han er lektor i videnskabsteori,
etik og metode samt mental sundhed og
mindfulness ved Københavns Professionshøjskole. Han er desuden praktiserende
ID-psykoterapeut.
Naja Nørgaard
Naja Nørgaard er lærer på Liselund Højskole og uddannet cand.mag. i europæisk etnologi og kulturformidling. Hun har
derudover formidlingserfaring fra folkeskole,
efterskole og museer. Naja tilrettelægger
kurser og foredrag i emner inden for historie og kultur gerne med en forbindelse til
Vestsjællands lokalliv.

Morten Dyssel
Morten Dyssel underviser i litterære, filosofiske, idé- og kulturhistoriske emner. Han er
cand.mag. i tysk og filosofi og har gennem
mange år undervist og forelæst på Københavns Universitet og Folkeuniversitetet. Han
har udgivet og oversat en række bøger.
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