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Kunstrejse til Italien med 3. videregående
UGENS CITAT
”Den største fare for de
fleste af os er ikke at vores
mål er for højt, så vi ikke
når det, men at det er for
lavt, og vi når det.”

Goetheanum

Michelangelo di Lodovico
Buonarroti Simoni,
1475–1564

Forsommersysler på
skolen -

Stenhugning

Michelangelos pieta

Fra isenheimer
alteret i Colmar

Hvert år rejser skolens afgangsklasse på kunstrejse i foråret. Vi starter i Ravenna i det nordøstlige
Italien, hvor den byzantinske indflydelse i de første århundreder efter Kristi var dominerende. Her
ser vi fantastiske oldkristne mosaikker i basilikaer og kapeller. Mosaikkerne er lavet med ædel‐
sten og bladguld i klare farver og eleverne beskriver og tegner hvad de ser. Herefter går turen til
Firenze i Toscana, hvor vi studerer renaissancens kunst ‐ fra frescomaleri til Michelangelos skulp‐
turer samt byens arkitektur. Byen fremstår i sin kerne som i renaissancen, og den særlige stemn‐
ing og oplevelsen af at være midt i en stor del af verdens største kunstskatte, som her er samlet
på ca 1 km3, er fascinerende og overvældende. Efter Firenzes hektiske byliv tager vi til Assisi i
Umbrien, hvor vi vandrer tilbage til ca. 1200 tallet. Franceskokirken med vægmalerier af Cimabue
og Giotto er fulde af historier og guddommelig skønhed. Vi talte i år med en dansk munk der
heder Fader Teodor, som fortalte om sit liv som franciskanermunk i Assisi og vi deltog i en mor‐
genmesse sammen med munkene. På bjerget Monte Subasio hvor Assisi ligger, og hvor Frans gik
op i sine huler, hersker en helt særlig ophøjet ro og fredfyldthed, der virker som balsam på elev‐
erne, og det er ikke så mærkeligt at Assisi tiltrækker pilgrimme fra hele verden og fra alle religion‐
er. Man kan mærke at stedet ånder af liv og guddommelighed.
Efter Italiens skønhed tager vi til Basel, hvor vi kaster os ud i den moderne kunst, arkitektur og
design, og bliver udfordrede på en ny måde i hvad der er æstetisk eller kunstnerisk. Og vi laver
selvfølgelig en dagstur til Goetheanum, hvor vi bl.a. betragter Rudolf Steiners store skulptur
"Menneskehedens repræsentant".
Under hele turen skal eleverne betragte, tegne og forholde sig til både kunst, arkitektur og design.
Undervejs får de opgaver, som skærper deres iagttagelsesevne og evne til at analysere et kun‐
stværk. Den kunstneriske del hvor de tegner og maler, sætter deres æstetiske sans og egen kun‐
stneriske stræben i bevægelse ‐ en proces som ikke kun involverer hovedet og sanserne, men som
i høj grad arbejder i elevernes jeg‐dannelse, i deres viljes‐ og formkræfter.
Sidse Camilla Sørensen, kunstlærer

Husflytning

FREDAGSGÅDEN
Arne Eld havde et kontor som var 9x12
meter, i midten står der en blom ‐
sterkumme, som er 1x8m, så der var
skåret 8 m2 ud af tæppet, og tæppet
var altså ialt 100 m2. Så flyttede han
kontor til et lokale som var 10x10meter,
og ingen blomsterkumme. Han bad
pedellen om at bruge det samme gulv‐
tæppe, og skære det ud, så det passede.
Men han måtte kun skære tæppet i 2
stykker, som kunne skubbes sammen.
Det mente pedellen godt kunne lade sig
gøre. Hvordan skar han tæppet?
Svar på sidste uges gåde er: 28 = 14+7+4+3
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Det sker ...
JUNI
Fredag d 13.
Skolen
Lørdag d 14.
16.00
Audonicon
Tirsdag d 17.
19.30
Audonicon
Onsdag d 18.
17.30
Skolen
Lørdag d 21.
13.30
Audonicon

1. Navn: Arne Eld.
2. Hvad laver du i RSS/Babuska/Audonicon:
Jeg laver praktisk vedligeholdelsesarbejde på
Audonicon. Det har jeg gjort siden jeg blev
pensioneret i 1997. Jeg har også været for‐
mand for højskoleforeningen og medlem af
skolens bestyrelse. Begge mine drenge gik på
Sydskolen, og den ene af dem har læst til
Steinerlærer her på Audonicon. Mine børne‐
børn gik også på RSS. Jeg var meget engage‐
ret i Sydskolens bestyrelse, og jeg var med til
at starte seminariet på Mallinggård. I 1980
byggede vi pavilionen, som står der endnu,
og for godt 30 år siden byggede vi
Audonicon. Dengang startede der en ny
Steinerskole hvert år.
3. Hvor og hvornår er du født: Jeg er født på
fødselsstiftelsen i Århus i Skt Johannes Sogn,
den 5. juni 1934.
4. Hvor bor du nu: På Thanesvej, 5 minutters
gang herfra, sammen med min kone som jeg
har været gift med i 55 år.
5. Hvad er din yndlingsmusik: Svanen fra Dyre‐
nes Karneval, eller Shuberts Ave Maria eller
Treumerei eller Chopins etude i E‐dur.
6. Hvad er din livret? Stegt røget makrel med
persillesovs og nye kartofler.
7. Hvad er det bedste du har læst, set i
biografen, i teateret eller på TV for nylig:
Serien der hed “Krønniken” som handlede
om etableringen af TV‐nettet, for det har jeg
arbejdet meget med som ingeniør. Jeg læser
meget antroposofisk litteratur, selvom jeg
stadig ikke er nået igennem udskrifterne af
alle de 6000 foredrag Steiner holdt.
8. Hvad er der ikke mange der ved om dig:
D. 4.maj 1945 var jeg cyklet ud af byen for
at se et nedstyrtet fly, mens vi stod der, så
vi pludselig flag blive hejst det ene sted efter
det andet og folk satte lys i vinduerne ‐ som
symbol på befrielsen ‐ tyskernes besættelse
af Danmark var forbi. Min kone og jeg sæt‐
ter stadig lys i vinduerne den fjerde maj.
9. Har du en hobby: At løse matematiske og
geometriske opgaver.
10.Hvad er din yndlingsleg / dit yndlingsspil:
“Der er vel ingen røvere i skoven idag”
11.Hvad er det bedste ved RSS/Babuska/
Audonicon: At her uddannes Steinerlærere!
12.Hvad er det værste? Når økonomien halter.
13.Hvad synes du egentlig om at flyve:
Jeg kan godt lide det. Jeg har fløjet meget
mellem Århus og København. Første gang
jeg så en flyver var i 1940, og jeg tror jeg selv
var 40 år inden jeg prøvede at flyve.

Fredag d 27.
Skolen
14.00
Babuska
Lørdag d 28.
8.05‐12 Skolen

Fællesspisning for
kommende
børnehaveklassebørn
Fortælleeftermiddag
ved Halfdan Olesen
Klosterordenernes spirituelle
betydning
Foredrag v Anders Høier
Bestyrelsesmøde
Studietur til Øm kloster
Turleder Anders Høier
Afslutningsfest i børnehave
klassen
Sommerfest med forældre
Sommerafslutning

Mandag d 30. juni til og med søndag d 17. august
holder skolen sommerferie
UGE 28, 29 og 30 holder Babuska sommerferie

”Midsommerbruden” og ”Nissen og Eske
Brok” fortælles af Halfdan Olesen.
I den sidst nævnte hører vi også på dramatisk
vis, hvorfor Hylke kirke blev genopbygget.
Claus Madsen står for musikken.
Entré: Frivillige bidrag.

AUGUST
Mandag d 18.
8.05
Skolen
Tirsdag d 19.
8.05
Skolen
Onsdag d 20.
19‐21.30 Skolen

1. skoledag for alle undtagen
1. klasse
1. skoledag for 1. klasse
Bestyrelsesmøde

SKUESPIL
Arbejdsdag i Babuska

Stormen
af W. Shakespeare
3.videregående inviterer til deres afsluttende
skuespil torsdag d.19.6 og fredag d.20.6.
Begge dage spiller vi for skolens elever
klokken 10.15 i Salen, og torsdag yderligere
klokken 12.30 Fredag afslutter vi med at
spille for alle interesserede, forældre og
gamle elever. Vi spiller klokken 19.00.
Stormen er W.Shakespears sidste værk (1610‐
11). Det er en dramatisk komedie. Stormen er
en magisk fortælling hvor ingen rigtig ved,
hvad der er virkelighed og hvad der er illu‐
sion. Stykket er gammelt, men temaet er evig
aktuelt; er vi mennesker os selv, når vores
handlinger bringer os væk fra den kendte ver‐
den, eller er vi fremmede for os selv, når vi
konfronteres med vores drømme og fasthold‐
er illusionen.
Stykket handler om fortvivlelse, løgn og anger
samt magt og kærlighed.
Skuespillet er skrevet for 400 år siden, men
vores forstilling finder sted i nutiden.
Vel mødt og på gensyn.
Hilsen 3.vg. og Lars Thetmark

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

