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UGENS CITAT

”Internettet har både været
en velsignelse og en
forbandelse for teenagere.”
J.K. Rowling (1965-)

MUSIKALSK
FREDAGSSALON
Husk, at der er Musikalsk Fredagssalon
fredag (!) den 14. marts kl. 16. Det er i
skolens sal, det er ganske gratis, og alle er
velkomne.
Kære elever: Hvis der er et stykke musik,
som du/I er blevet gode til, skulle vi måske
høre det på fredagssalonen?
Tal med mig eller med din instrumentlærer.
Kærlig hilsen, Martin Haugaard
musiklærer på Rudolf Steinerskolen

Steinerskolen i Silicon
Valley trækker elever

t

Fotograf:
Bente Foged Madsen

UDSTILLING AF ÅRSOPGAVER
3.vg.'s årsopgaver udstilles lørdag den 8. marts kl. 11‐15 i skolens sal
De skriftlige opgaver er håndindbundne og i sig selv værd at se, ligesom der er praktiske og
kunstneriske arbejder af høj kvalitet til alle opgaverne. Eleverne er selv til stede og kan fortælle
og svare på spørgsmål.
Årets udstilling byder bl.a. på

HJEMMEBYGGET HØJTTALERTEKNOLOGI
HÅNDBYGGEDE MUSIKINSTRUMENTER
MALERIER • KORTFILM • STANDARDDANS • OG MAORISMYKKER!

I Silicon Valley sætter forældrene deres børn
på den lokale Steinerskole. Her bliver de nem‐
lig uddannet til kreative unge mennesker, der
er klar til bl.a. at lave nye revolutionerende
teknologiske opfindelser. Tricket er at comput‐
ere, iPads og smartphones er bandlyst fra
undervisningen de første mange år og først
bliver taget ind som seriøse arbejdsredskaber
hos de største elever. Børnene lærer først at
bruge kroppen, mærke naturen, håndtere
værktøj og arbejde sig frem til ny viden.
Steinerskolerne hedder i tysk‐ og engel‐
sksprogede lande Waldorfskoler efter den
første Steinerskole i Stuttgart.
Hør DRs rapportage i Harddisken fra 7. juni,13
Eller læs artiklen A Silicon Valley School That
Doesn’t Compute i The New York Times ‐ eller
gå til foredrag med Niels Henrik.

FREDAGSGÅDEN
Hvad er større end Gud,
Ondere end djævlen,
De fattige har det,
De rige mangler det,
og hvis du spiser det, dør du?
Svar på sidste uges gåde: Næste nummer i tal ‐
rækken, 1, 11, 21, 1211, 111221, 312211 er
13112221. Hvert tal beskriver det forrige.

Alle er velkomne. Fri entré. Café med kaffe, te og kage.
Send indlæg til kontor@rss8660.dk - alt har interesse og kommer med, hvis der er plads. Deadline er ONSDAG AFTEN.

UGENS FLYVER-PROFIL

Det sker ...
MARTS
Lørdag d 8.
11‐15
Skolen
Tirsdag d 11.
16‐17
Skolen
Onsdag d 12.
19.30
Audonicon
Fascinerende dokumentar
med danske undertekster

AUDONICONS BOGSALG
- på nettet og på Audonicon

1. Navn: Marianne Korsgaard Christensen
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg er eurytmist og terapeutisk eurytmist,
og jeg hjælper de elever, der har brug for lidt
ekstra med at læse og skrive og lære sprog.
3. Hvor og hvornår er du født:
I København, den 13. maj, 1954.
4. Hvor bor du: I Fløjlstrup, lige ved siden af
Moesgaard museum. Der har jeg boet i 10
år, men jeg har boet i området i 25 år og var
lærer på Nordskolen inden jeg begyndte her.
5. Hvad er din yndlingsmusik: Den estiske
komponist Arvo Pärt, og så kan jeg også
rigtig godt lide min datters musik. Hun
komponerer og spiller under navnet Bye
Barat, hun har et helt specielt klang univers.
Jeg kan også godt lide Agnes Obel.
6. Hvad er din livret: Ovnbagte rodfrugter med
citronskal og citronsaft og mandelflager og
ingefær på. Og så elsker jeg æblekage med
masser af flødeskum.
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Jeg har set en lille film for nylig, af Olafur
Eliasson, der hedder Space Is Process. Og jeg
elsker også alle historiske film. Jeg læser
meget faglitteratur, og en bog der hedder
Hestedrengen af Rupert Isaacson, som
handler om hans autistiske søn.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
At Brad Pitt og jeg har noget til fælles: Vi
har begge to været ansigtet for Channel
Perfume. Og så taler jeg 6 forskellige sprog.
9. Har du en hobby: Jeg elsker eurytmi og
kunst, at udforske bevægelser, ting og
bygninger ‐ Taj Mahal er helt fantastisk!
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
Al lege påskeæggejagt i haven sammen
med hele min familie i påsken. Og jeg kan
rigtig godt lide at spille RummiKub
11.Hvad er det bedste ved
RSS/Babuska/Audonicon: At vi kan lide
hinanden.
12.Hvad er det værste? Ligegyldighed og krig.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg elsker at flyve, især om natten når jeg
drømmer at jeg flyver op i universet og
danser med planeterne, kommer ind i alle
galaxebevægelserne, og kan huske det helt
tydeligt om morgenen. Men et godt råd når
man skal flyve med maskine, er at spise et
kogt æg først. Så kommer man samlet frem.

Vi har et stort udvalg af antroposofisk
litteratur (også på tysk og engelsk) ,
trælegetøj, kort og lys. Vi er forlagsforhandlere af bøger fra Antroposofisk
Forlag, Forlaget Jupiter, Forlaget Arché og
Antropos Forlag og skal derfor ikke først
have disse bestilt hjem for at kunne levere.
Åbningstider i butikken:
Tirsdag-Torsdag: 13-16, Fredag: 10-14
+45 86 52 11 17
bogsalg@audonicon.dk
www.audoniconsbogsalg.dk

Teknologi, medier og
menneskelighed

Fredag d 14.
16‐17.30 Skolen
Onsdag d 19.
19‐21.30 Skolen
19.30
Audonicon
Søndag d 23.
10‐13
Audonicon
Torsdag d 27.
Skolen
Lørdag d 29.
9‐17
Audonicon

Søndag d 30.
15.00
Audonicon
APRIL
Onsdag d 2.
19.30
Audonicon

Audonicon,
onsdag d 12. marts kl. 19:30
Billetpris 60 kr

Lørdag d 5.
16.00
Audonicon

• Hvilken pris betaler jeg egentlig?
• Hvad kommer det til at betyde for
vores børn?
• Kan vi gøre noget, så vi kan leve i det
teknologiske samfund ‐ uden tab?

Forretningsudvalgsmøde
Teknologi, medier og
menneskelighed
Foredrag Niels Henrik Nielsen
Musikalsk Fredagssalon
Bestyrelsesmøde
Imaginativ tænkning
foredrag v Troels Ussing
ÅRSMØDE I
HØJSKOLEFORENINGEN
SKOLENS ÅRSMØDE

Foredrag ved Niels Henrik Nielsen

Teknologien og medierne spiller en stadig
større rolle i vores samfund. Stort set alle
bruger dagligt de mange nye muligheder.
Muligheder, som uden tvivl har medført
store fremskridt på alle livets områder.
Men hos mange mennesker begynder nogle
spørgsmål at trænge sig på:

Offentlig udstilling af 3.vg.s
årsopgaver. Alle er velkomne.

Onsdag d 9.
19.30
Audonicon

Lørdag d 12.
8.05‐12 Skolen

En dag om engle, ærkeengle
og archai
Foredrag Niels Henrik Nielsen
Sprogforming ved
Dorthe Rosendahl
Kunstforedrag ved
Hanne Winterber
Eurytmi ved Bente Møller
Folkemusik koncert
med Tri Mio

Immunforsvar, infektions‐
sygdomme og vaccinationer
Foredrag v antroposofisk læge,
Elisabeth Møller‐Hansen
Indvielsens port
Michaelskolen opfører Rudolf
Steiners første mysteriedrama
Meditation
Foredrag v Ellen Thuesen,
pensioneret lærer v Rudolf
Steiner skolen i Odense
Påskefest

Mandag d 14.‐mandag d 21.
Skolen
Påskeferie
Søndag d20.
10.00
Audonicon
Onsdag d 23.
19‐21.30 Skolen
Søndag d 27.
15.00
Audonicon

Påskeforedrag
v Niels Henrik Nielsen
Bestyrelsesmøde
Folkemusik koncert med
kvartetten Trias

Foredraget udspringer af den antroposofiske
menneskeforståelse, men kræver ingen
særlige forudsætninger.

ØKO-MARKED IDAG!
ved østgavlen af skolens hal
FREDAG KL 12-15 (på skoledage)

Gårdbutikken GED & GRØNT
‐ årstidens økologiske frugt og grønt

‐ gedekød, pølser og gedegouda

HERTHA - Tyges Gårdbutik
Hertha er et levefællesskab for 25 udviklings‐
hæmmede og 150 “normale” beboere
MÆLK ‐ BRØD ‐ KAGER ‐ BOLCHER
Vi har også glutenfrit brød

10 gode grunde til at
vælge en Steinerskole:
10.

90 ÅRS ERFARINGER
FRA PRAKSIS

Steinerskolens læreplan er udviklet
gennem 90 års praksis og erfaring.
Læreplanen og målene for hvert
klassetrin udgør rammen, men er
ingen færdig opskrift.
Hver lærer arbejder med indivituel tilpasning
til sine enkelte elver og til sin gruppe.
Derfor formes undervisningen aktuelt af
de mennesker, som mødes i
klasserummet.

