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Er du et nysgerrigt
menneske?
Hvordan reagerer du, når du møder det ukendte? Måske har du det

inviteret den kendte iværksætter Caroline Søeborg Ahlefeldt, journalist

som mig, der på samme tid er drevet af nysgerrighed og utålmodighed,

og debattør Troels Mylenberg og forsker i global ledelse Manon de

men som også mærker en usikkerhed, når jeg møder kunst, meninger,

Jongh til at give deres bidrag til samtalen om kulturmødet. Læs mere

skikke og mennesker, som er langt fra den verden, jeg normalt

inde i magasinet.

gebærder mig i.
Jeg håber, at vi i Danmark både hver især, i det offentlige og i
Jeg har med interesse læst Christian Madsbjergs aktuelle bog

erhvervslivet bliver gode til at udnytte den nationale og den globale

Sensemaking, hvor han gør op med ideen om, at virksomheder og lande

mangfoldighed, som er vores vilkår, og jeg er sikker på, at respekt,

kan drives ud fra naturvidenskabelige principper med teknologi, tal og

åbenhed og nysgerrighed er vejen til at overkomme vores egen

data, og i stedet opfordrer os til at engagere os i litteratur, kunst og

usikkerhed i kulturmødet.

kultur, fordi engagementet øger vores forståelse for andre mennesker
og for det samfund, vi lever i. Den holdning ligger meget tæt på den
filosofi, vi forsøger at efterleve på Studieskolen. Vi tror, at det er
gennem indblik og indsigt i kunst, litteratur, kultur og mennesker, at
vi kan knække den sproglige og kulturelle kode. Vi beskæftiger os med
mennesker, sprog og kultur, og vi vil gerne forstå, hvorfor mennesker
lever, som de gør.
Madsbjerg skriver: “Man skal være menneske for at forstå mennesker.”
Studieskolens undervisere og konsulenter bestræber sig hver dag på
at blive bedre til at hjælpe dem, der har deres gang her på skolen, med
at knække koden til at kommunikere med mennesker på tværs af
grænser og andre udfordringer.
Helt aktuelt har vi på Studieskolen nye forskningsbaserede erfaringer
med at knække sprogkoden og finde nye måder, moderne mennesker
lærer sprog på. Vi arbejder med sprogcoaching, som er en metode til
at gøre den enkelte mere bevidst om, hvordan han eller hun bedst
lærer sprog. Vi er forskellige mennesker, vi har forskellige behov og
udfordringer, og vi lærer selvfølgelig også på forskellige måder.
Vi vil også inspireres af de tanker, som andre gør sig om emnet, og i
2018 skal temaet for vores Søndagssaloner være kulturmødet. Vi har

CHARLOTTE LORENZEN

Direktør for Studieskolen Fremmedsprog
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ARTIKEL
Af Christa Leve Poulsen

Gode kulturmøder handler
om noget
KULTURMØDET: For en erhvervspsykolog som Manon de
Jongh er det naturligt at fokusere på, hvad vi mødes om, når
vi mødes. Vi skal have en opgave med en klar ramme, så vi
kan være trygge og føle os accepteret som dem, vi er. Først dér
bliver kulturmødet et konstruktivt møde

”Når man taler om et kulturmøde, er det interessant at skelne mellem,

og så stivner vi i dem. De dumme bliver dummere, og de kloge

hvad der er kultur, og hvad der er mødet. Og det allervigtigste er

bliver klogere… Forskellighed kan enten føre til kreativitet eller til

så: Hvad vi mødes om. Hvis man ikke har en fælles opgave ved et

destruktion, hvis den ikke håndteres rigtigt,” lyder det fra Manon de

kulturmøde, ved man ikke, hvad man skal stille op med forskel-

Jongh.

ligheden. Det kan være en opgave på en arbejdsplads, det kan være
et lokalmiljø, der skal fungere, men man skal have et ’fælles tredje’

Hun redegør også for, hvordan det ligger i urhjernen på os at søge

at samles om.” Sådan indleder Manon de Jongh, dr. i psykologi med

sammen med mennesker, der ligner os. Det var simpelthen den

speciale i organisations- og ledelsesudvikling, når talen falder på, hvad

bedste måde at overleve på, og det sidder stadig i os. Alt, der er

et kulturmøde egentlig er.

anderledes, er stadigvæk en potentiel trussel. Også selv om det bare

”Jeg er optaget af, hvilke grænser vi bruger til at forstå kultur med:

er en anden pæredansk kollega, der gør tingene på en lidt anden

Geografi, demografi, sociale, religiøse, faglige, organisatoriske

måde eller er almindeligt sær.

grænser etc., men min vinkel er psykologisk: Hvad er det, der opstår

”Ikke bare på arbejdspladsen, men i hele samfundet, glemmer vi hele

i og mellem mennesker, når de mødes. Og hvilken rolle spiller kultur,

tiden, at vi alle sammen er forskellige. Samfundet, og dermed også

når mennesker samles,” fortæller hun med charmerende accent fra

vores arbejdspladser, bliver mere og mere komplekst, så der vil være

Holland, og hendes CV vidner om et internationalt liv både fagligt og

mange forskelligheder, der skal inddrages i måden, vi løser en opgave

privat.

på. Vi skal anerkende, at alle har behov for tryghed, og de fleste
mennesker føler tryghed, når de bliver anerkendt som dem, de er.”

Hvordan har du arbejdet med kulturmødet i din forskning?
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”Jeg skrev min doktorafhandling om, hvordan gruppedynamikker

Hvilke tendenser og udfordringer ser du i kulturmødet på arbejdspladsen?

påvirker komplekse organisationer. Det spændende er nemlig, at

Når vi i kampens hede glemmer at tage højde for forskelligheden, hvad

kulturen i gruppen kommer til at styre gruppens opgaveløsning og

er så det vigtigste redskab til at løse de konflikter, der måtte komme?

dermed gruppens resultat. Ved eftertanke kender de fleste det sikkert

”Det vigtigste redskab er at stille spørgsmålet: Hvordan kan vi være i

fra arbejdspladser eller skoleklasser. Roller bliver hurtigt fordelt,

denne forskellighed? Svaret er som regel: Ved at undersøge hvor vi er

SPROGKURSER
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SØNDAGSSALON

18. marts
kl. 11-12.30
Se mere på side 23

forskellige, og hvor vi er ens. Og hvordan forskelligheden kan forstås

er selv hollænder og taler med accent, selv om jeg har været her i

og anvendes konstruktivt i opgaveløsningen. Og så vil jeg sige: De, der

snart ti år. Når jeg er rundt og holde foredrag og undervise, så har

kan være i konflikter, kan gøre store ting.”

jeg kunnet mærke, at folk brugte megen energi på at få mig placeret.
Hvilken baggrund jeg har? Hvilken accent? Hvad er jeg for en slags

Vi trækker kulturkortet

kvinde, forsker osv.? Så nu indleder jeg konsekvent med en disclaimer

Ifølge Manon de Jongh trækker vi hurtigt ’kulturkortet’, når der opstår

om, hvordan det hele hænger sammen, og jeg understreger de ting,

konflikter. Også når det i virkeligheden bare handler om noget,

jeg tænker, vi har tilfælles, så dem, jeg står overfor, kan blive trygge

der menneskeligt eller grundlæggende er svært eller konfliktfyldt,

og koncentrere sig. Jeg kan mærke, at det gør en forskel, måske fordi

uanset hvilket ståsted gruppens medlemmer kommer fra. I generelle

forskelligheden bliver spændende.”

vendinger oplever hun danskerne som et meget effektivt og meget
ens folk. Vi arbejder, efteruddanner os og træner vores kroppe.

Der skal udredning og kulturel oversættelse til, når et møde mellem

”Danskerne er måske ikke så nysgerrige i forhold til mennesker, men

mennesker skal lykkes. Manon de Jonghs credo lyder: Man skal

ofte meget nysgerrige i forhold til deres arbejde, og de er meget

diffentiere, så kan man integrere og siden innovere .

strukturerede. På den måde synes jeg, danskerne er meget konforme,
og sådan en stærk, ensartet kultur kan godt være hård at komme ind

”Men det er også vigtigt for mig at sige, at hvis vi arbejder ud fra en

i. Hvis man vil gøre noget anderledes, skal man først bevise, at det

socialpsykologisk forståelse, vil vi altid opleve forskelle og ligheder.

virker. Danskerne vil meget gerne løse alting med struktur, så vi kan

Vi må spørge os selv: Hvor fokuserer vi, når vi taler kultur? Har en

dæmpe følelserne,” siger Manon de Jongh med et glimt i øjet, for der er

psykolog fra Danmark og en psykolog fra Kina mere tilfælles end

jo en grund til, at hun selv har tilbragt så mange år i Danmark.

en landmand fra Tønder og en filosof fra København? Hvad er det
egentlig, vi taler om, når vi taler kulturmødet. Der er jo så mange ting,

Så vi er slet ikke så tolerante og imødekommende, som vi tror?

der er krævende i mellemmenneskelige relationer – også når man

”Man skal huske på, at alle ser deres egen referenceramme som

kommer fra den samme kultur.”

’neutral’, men man falder hurtigt uden for stregerne i Danmark. Jeg
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SPROGKURSER
Tag vores gratis
online niveautest
studieskolen.dk

Engelsk
Engelskkurser på alle niveauer – fra begyndere til meget avanceret niveau.
Vi har også kurser, der er målrettet fx skriftlig engelsk, samtale eller grammatik.
Skal du have papir på dit engelske, skal du vælge et Cambridge, TOEFL eller IELTS-kursus.
Læs detaljer om kurser og niveauer på studieskolen.dk/engelsk.

Kursus

Underviser

Dag og tid

Periode

Pris*

Holdnr.

Niveau A
Engelsk for begyndere/English Beginners 1 (A1) - Intensive

Renée Rutgrink Petersen

fre 9.30-12.05

12/1 - 6/4

2960 (2745)

3001

Engelsk for begyndere/English Beginners 1:2 (A1)

Tara Hogan

tir 17.00-20.30

9/1 - 3/4

3945 (3655)

3002

Everyday English 2 (A2) - Intensive

Mavis Graham

ons, fre 10.00-13.30

10/1 - 6/4

6780 (6205)

3005

Everyday English 2:2 (A2)

Tara Hogan

tor 17.00-20.30

11/1 - 5/4

3640 (3350)

3006

Elementary Speaking & Pronunciation for Fluency (A2)

Renée Rutgrink Petersen

fre 9.30-12.05

12/1 - 22/6

4670 (4250)

3007

Tara Hogan

tir, tor 9.30-13.00

9/1 - 5/4

6780 (6205)

3009

Niveau B
Everyday English 3 (B1) - Intensive
English Conversation & Writing 3 (B1)

Diana Elvie Christensen

ons 17.15-19.50

10/1 - 27/6

4860 (4430)

3010

Everyday English 4 (B1+) - Intensive

Stuart Wright

tir, tor 9.30-13.00

9/1 - 5/4

6780 (6205)

3013

English Speaking & Writing 4 (B1+)

Diana Elvie Christensen

man 17.15-20.20

8/1 - 9/4

3075 (2825)

3014

Conversation for Confidence 4 (B1+)

Mavis Graham

tir 17.15-20.45

9/1 - 3/4

3920 (3680)

3015

Everyday English 4 (B1+)

Benjamin Galvin

ons 17.00-20.30

7/2 - 20/6

5110 (4650)

3017

Everyday English 5 (B2) - Intensive

Diana Elvie Christensen

man, ons 9.30-12.35

8/1 - 4/4

6515 (5960)

3020

English Speaking & Writing 5 (B2)

Lakambini Sitoy

tir 17.15-19.50

9/1 - 3/4

3425 (3175)

3021

Speaking & Writing for Fluency 5/6 (B2/C1)

Diana Elvie Christensen

tir 17.15-20.20

9/1 - 3/4

3425 (3175)

3023

English for Academic Use 5/6 (B2/C1)

Michelle Pøhls

ons 17.00-19.35

24/1 - 21/3

3150 (2990)

3024

Everyday English 6 (C1) - Intensive

Benjamin Galvin

tir, tor 9.30-13.00

16/1 - 12/4

6780 (6205)

3027

Advanced Speaking & Writing 6 (C1)

Stuart Wright

fre 9.30-12.05

12/1 - 6/4

3425 (3175)

3028

Niveau C

Advanced Speaking for Fluency 6 (C1)

Benjamin Galvin

man 17.30-20.05

8/1 - 9/4

3700 (3445)

3029

Academic Writing 6 (C1)

Lakambini Sitoy

tor 17.00-20.30

11/1 - 5/4

4430 (4180)

3030

Business English 6 (C1)

Stanley Bento

man 18.15-20.50

22/1 - 19/3

3210 (3050)

3034

English at work 5 (B2)

To be announced

ons 18.15-20.50

7/2 - 9/5

3900 (3680)

3035

Business English

*

6
06

Københavns og Frederiksbergs kommune giver ekstra tilskud til arbejdsledige, pensionister og studerende med bopæl i de to kommuner.
Den nedsatte pris står i parentes ved hvert kursus. Læs mere om ordningen på studieskolen.dk.
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I took the course to feel more confident with my English
language and succeeded. There was a good atmosphere in
the class. It was fun to solve the provided tasks and I felt
comfortable to speak English in plenum. It was also exciting to get to know many different people with nationalities
from all over the all. So thank you for a really good developing experience.
Jonas, kursist på Studieskolen

Cambridge English på Studieskolen
Studieskolen er Danmarks eneste testcenter for Cambridge English-eksamener, og vi er ansvarlige
for alle eksamener i hele landet. Vi tilbyder eksamener på alle niveauer i hele Danmark. Et Cambridge English-certifikat
beviser, at du er sprogligt kvalificeret på et givent niveau. Med certifikatet i hånden kan du søge optagelse på danske og
internationale uddannelsesinstitutioner, og en lang række danske og internationale virksomheder anerkender
Cambridge English-eksamenerne som bevis for, at medarbejderne er sprogligt kvalificerede.

Kursus

Underviser

Dag og tid

Periode

Pris*

Holdnr.

Cambridge-kurser
Cambridge General English 5 (B2)

Stanley Bento

ons 17.00-20.30

17/1 - 23/5

4910 (4450)

3045

Cambridge Advanced English 6 (C1)

Stuart Wright

ons 9.30-13.00

17/1 - 21/3

3250 (3040)

3046

Cambridge Advanced English 6 (C1)

Stuart Wright

ons 9.30-13.00

11/4 - 6/6

3250 (3040)

3047

Cambridge English Advanced 6 (C1)

Renée Rutgrink Petersen

tor 17.00-20.30

22/2 - 7/6

4550 (4210)

3048

Cambridge Proficiency 7 (C2)

Lakambini Sitoy

ons 17.00-20.30

17/1 - 23/5

4910 (4450)

3049

IELTS-TOEFL-kurser
IELTS - Academic 5/6 (B2/C1)

Mavis Graham

man 17.15-20.45

15/1 - 19/2

3375 (3230)

3050

TOEFL iBT crash course 5 (B2)

Michelle Pøhls

fre 9.00-13.25

12/1 - 26/1

2180 (2090)

3055

TOEFL iBT crash course 5 (B2)

Michelle Pøhls

fre 9.00-13.25

2/2 - 16/2

2180 (2090)

3056

TOEFL iBT crash course 5 (B2)

Michelle Pøhls

fre 9.00-13.25

2/3 - 16/3

2180 (2090)

3057
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ARTIKEL
Af Christa Leve Poulsen

SØNDAGSSALON

25. februar
kl. 11-12.30
Se mere på side 23

Med tak til mor og
mormor
KULTURMØDET: For Caroline Søeborg Ahlefeldt er lederskab noget ganske jordnært. Det
handler om at skabe en kultur og et rum, hvor medarbejderne får plads til at blive den
bedste version af sig selv og får lyst til at bidrage til den fælles vision. Som inspiration og
rollemodeller nævner hun hverken store teoretikere eller internationale erhvervsledere, men
sin mor og mormor.

8
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Vi bliver lynhurtigt enige om ikke at tale mere om det ”MouseHouse”,

lærere fra MouseHouse pludselig og skulle lede studerende, der

der gjorde en helt ung Caroline Søeborg Ahlefeldt kendt som en

var ældre end dem selv.

tilsyneladende frygtløs iværksætter med fornemmelse for at gå

"I de år lærte jeg, hvor vigtigt det er at have en vision, som andre

forrest i internetbranchen, før den rigtig havde taget form.

kan se sig selv i. Vi stod der, en håndfuld unge mennesker, og
skulle lede nogle ret kompetente elever, og vi fik hverken respekt

”Det er over 25 år siden, og jeg har lavet så mange andre spændende

på grund af alder eller løn. Dér gik det op for mig, at man kun kan

ting siden,” siger hun. Det er sandt. Der er løbet meget vand under

lede folk, der gerne vil ledes. Der skal være en vilje til stede, folk

broen. Efter MouseHouse var hun med til at etablere en multime-

skal vide, hvorfor de arbejder i en given virksomhed eller går på en

diedesignuddannelse, hun har været administrerende direktør og

bestemt uddannelse. Den afklaring kan bl.a. komme af, at der er en

siddet i bestyrelsen for blandt andet LEGO, COOP og Odense Teater.

leder, som holder en vision op, som folk kan spejle sig i, og som får

Hun har oprindeligt læst informations- og medievidenskab på

dem til at forstå, hvorfor de er der.”

Aarhus Universitet og har en MBA fra Handelshøjskolen i København.
Undervejs har hun også været adeligt gift med dertilhørende gods.

Lederen er, ifølge Caroline Søeborg Ahlefeldt, ikke nødvendigvis

Men: Det er alt sammen historie og ikke vores ærinde lige nu.

den fagligt dygtigste i en virksomhed. Det er en person, der tager
på sig – og allerhelst ser det som et privilegium – at skabe trivsel

Dit arbejdsliv er usædvanligt på den måde, at du har været leder fra

og hjælpe medarbejderne til at se sig selv i en større sammenhæng.

allerførste færd. Hvilke greb har du brugt? Og har du været bevidst om

Selv har hun fundet ud af, hvad der skal til, for at hun kan være med

dem?

og skabe energi i et projekt.

”Jeg var helt sikkert ikke bevidst om, hvad jeg gjorde, da jeg begyndte

”For mig skal et projekt give mening på tre niveauer. For det første

at lede som 23-årig, men i bakspejlet kan jeg se, at jeg har haft nogle

skal jeg synes, det er sjovt. For det andet skal jeg have lyst til at tale

stærke rollemodeller lige bag mig. Min mor (Anette Faaborg, red.) var

om det, dele det med andre og involvere dem. For det tredje skal

ikke ret gammel, da hun blev rektor for musikkonservatoriet i Esbjerg,

det være noget, hvor visionen rækker ind i samfundet på en eller

og min mormor var den første kvindelige indkøbschef i Magasin, så

anden måde. Projektet skal gøre en forskel! Jeg får først drivkraft

det føltes meget naturligt for mig at gå i gang. Jeg havde nogle gode

og energi, hvis alle disse tre punkter er til stede. Jeg kan ikke noget

mennesker at spejle mig i, og det, tror jeg, er noget af det vigtigste.

i en virksomhed, hvor målet er at tjene 3 % mere i kvartalet.”

For en god leder er også et menneske, der tør være sig selv og dermed
indgyde andre mod til at være det,” fortæller Caroline Søeborg Ahlefeldt

Hvis jeg siger kulturmøde, hvad siger du så?

i et tonefald fuld af energi og naturlig autoritet – to ting det i hvert fald

”Så siger jeg, at det er en af de mest interessante udfordringer i

er godt at have som leder. Og hvad skal man ellers have og/eller gøre for

vores verden. Vi befinder os i en meget skrøbelig situation lige nu,

at lede godt?

hvis man løfter blikket lidt ud mod den store verden. De integrationsudfordringer, vi har, selv i vores lille andedam, kalder virkelig

”Jeg er af den overbevisning, at lederskab handler om at se folk og give

på godt lederskab. I Danmark er vi ikke særlig inkluderende, når

dem et rum at performe i. Og man skaber ikke det rum alene. Heller

folk er anderledes. Vi bliver nødt til at gøre mere for at folk føler sig

ikke som leder. Det er andre, der skaber mulighedernes rum omkring

set, så de får lyst til at give noget og deltage i vores samfund. Og

en. Da jeg som helt ung kastede mig ud i at lede, blev jeg overrasket

igen kan man tænke på de tre punkter, jeg lige nævnte: Hvordan

over at erfare, at fordi folk omkring mig troede sådan på mig, så mit

får vi skabt et rum, hvor alle får lyst til at bidrage til det fælles mål.”

potentiale og så mig, så var mit vingefang så meget større, end jeg
havde forestillet mig. Dét er den gave, jeg gerne vil give videre, når jeg

Har du et godt råd til folk, der gerne vil lede?

leder. Jeg vil gerne se medarbejderne og give dem de bedste rammer

”Man kan i hvert fald begynde med at tænke på, at lederskab

at udfolde sig i, så de kan blive den bedste version af sig selv, for sådan

går begge veje. Det kan være en god start at placere sig blandt

arbejder vi alle sammen bedst og giver mest. Dét er den vigtigste lektie

mennesker, der har lidt højere til loftet og tør bryde med de gængse

i mit faglige liv. Du kan tage nok så mange kurser og uddannelser,

regler for, hvordan og hvornår man er en god leder,” slutter Caroline

men det, der virkelig driver værket, er vores evne til at se og inspirere

Søeborg Ahlefeldt.

hinanden,” fortsætter hun engageret.
Ledelse, trivsel og kultur
Caroline Søeborg Ahlefeldt var 24 år, men ikke helt uerfaren som leder,
da hun grundlagde og blev forstander på Danmarks første digitale
designuddannelse, Space Invaders, i Aarhus. Her stod hun og de unge
S T U D I E S KO L E N . D K
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Fransk
Lær at klare dig i Frankrig og få helt styr på den franske udtale.
Vi har franskkurser på alle niveauer og alle tidspunkter af dagen og ugen. Vælg ’Fransk for
begyndere’, hvis du aldrig har lært fransk før, eller vælg et højere niveau, hvis du kan lidt eller
meget i forvejen. Læs detaljer om kurser og niveauer på studieskolen.dk/fransk.
Kursus

Underviser

Dag og tid

Periode

Pris*

Holdnr.

Elsebeth Lange

ons 16.15-17.55

7/2 - 9/5

2030 (1870)

3101

Niveau A
Fransk 1 for begyndere (A1)
Fransk 1 og 2 for begyndere (A1)

Ulla Gjedde

tor 10.30-13.05

8/2 - 21/6

2795 (2470)

3102

Fransk 1 for begyndere (A1)

Ulla Gjedde

tor 17.15-18.55

8/2 - 7/6

1805 (1615)

3103

Fransk 1 og 2 for begyndere (A1)

Meddeles

tir 18.30-21.05

6/2 - 19/6

2795 (2470)

3104

Fransk 1 og 2 for begyndere (A1)

Meddeles

tor 18.00-20.35

8/2 - 21/6

2795 (2470)

3105

Fransk 3 og 3+ - turbofransk to gange om ugen (A1)

Estelle le Bonnec

tir, tor 16.15-17.55

6/2 - 22/5

2885 (2550)

3109

Fransk 3 og 3+ (A1)

Johanne Margrethe Lindgren

man 17.30-20.05

5/2 - 18/6

2660 (2355)

3110

Fransk 3 og 3+ (A1)

Sandra Dæncker

tir 10.00-12.35

6/2 - 12/6

2525 (2235)

3111

Fransk 3 og 3+ (A1)

Elsebeth Lange

ons 18.15-20.50

7/2 - 6/6

2660 (2355)

3112

Fransk 3+ og 4 (A1)

Ulla Gjedde

tor 14.00-16.35

8/2 - 14/6

3015 (2765)

3113

Fransk 4 (A2)

Jørgen Salling Stormgaard

tir 17.15-19.50

6/2 - 10/4

1575 (1415)

3114

Fransk 4 og repetition (A2)

Célia Piron Gelardi

tor 15.30-18.05

15/2 - 7/6

2260 (2010)

3115

Fransk 4 og 5 (A2)

Célia Piron Gelardi

tir 17.00-18.40

13/2 - 19/6

1900 (1695)

3116

Fransk 5 (A2)

Ulla Gjedde

man 18.00-19.40

5/2 - 28/5

1615 (1450)

3117

2660 (2355)

3119

125 (125)

3121

Fransk 6+ og repetition (A2)

Estelle le Bonnec

tor 18.10-20.45

8/2 - 21/6

Foredrag om Rodin og Camille Claudel (A2/B1)

Jacqueline Rousselon

fre 10.00-12.00

9/2 - 9/2

Niveau B
Fransk 8 (B1)

Jacqueline Rousselon

tir 13.00-15.35

30/1 - 29/5

3200 (2930)

3122

Fransk 7 + repetition (B1)

Johanne Margrethe Lindgren

tir 17.30-20.05

13/2 - 29/5

3200 (2930)

3123

Fransk 8 (B1)

Célia Piron Gelardi

fre 10.00-12.35

9/2 - 22/6

3545 (3240)

3124

Fransk 9 (B1)

Célia Piron Gelardi

tor 10.00-12.35

8/2 - 14/6

3365 (3080)

3125

Fransk 9 (B1)

Lise Brunet Vissing

tor 17.15-19.50

8/2 - 29/5

3365 (3075)

3126

Fransk 9 (B1)

Lise Brunet Vissing

tor 14.00-16.35

8/2 - 31/5

3365 (3075)

3127

Luis Buñuel ou cet obscur objet filmique (B1/B2)

Kamel Benkaaba

tor 10.00-12.35

8/2 - 22/3

1560 (1450)

3129

Fransk 11 (B2)

Lise Brunet Vissing

tir 17.15-19.50

6/2 - 29/5

3370 (3080)

3130

Fransk 11 - Conversation et grammaire (B2)

Lise Brunet Vissing

ons 10.00-12.35

7/2 - 30/5

3370 (3080)

3131

Fransk 12 - Compréhension et expression orales (B2)

Jacqueline Rousselon

ons 17.30-20.05

7/2 - 13/6

3550 (3240)

3132

Fransk 12 - la France d'aujourd'hui (B2)

Estelle le Bonnec

tor 13.00-14.40

8/2 - 31/5

2280 (2100)

3133

Niveau C

*
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Fransk 13 - Conversation (C1)

Johanne Margrethe Lindgren

tor 10.15-12.50

8/2 - 7/6

3675 (3385)

3135

Fransk 14 - Conversation (C1)

Jacqueline Rousselon

man 17.30-20.05

5/2 - 18/6

3410 (3120)

3136

Conversation (C1)

Jacqueline Rousselon

tir 10.00-12.35

30/1 - 29/5

3240 (2970)

3137

Conversation (C1)

Lise Brunet Vissing

tir 10.00-12.35

6/2 - 29/5

3240 (2970)

3138

Cercle de lecture (C1)

Lise Brunet Vissing

lør 10.00-12.35

3/3 - 26/5

760 (705)

3139

Københavns og Frederiksbergs kommune giver ekstra tilskud til arbejdsledige, pensionister og studerende med bopæl i de to kommuner.
Den nedsatte pris står i parentes ved hvert kursus. Læs mere om ordningen på studieskolen.dk.
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TAG EN TEST
Tag vores gratis
online sprogtest på
studieskolen.dk/

Italiensk
Din næste rejse til Italien bliver meget sjovere, hvis du kan lidt italiensk. Italienerne sætter
stor pris på, at du i det mindste forsøger dig med deres modersmål, og hvis du starter nu,
er du klar til sommerferien. Hvis du kan italiensk i forvejen, skal du vælge et af vores mange
andre kurser. Læs detaljer om kurser og niveauer på studieskolen.dk/italiensk.
Kursus

Underviser

Dag og tid

Periode

Pris*

Holdnr.

Niveau A
Italian for beginners - solo italiano (A1)

Francesca la Fiora

ons 10.00-12.35

7/2 - 13/6

2795 (2470)

3180

Italiensk 1 - for begyndere (A1)

Rossana Marisa Soro

man 15.00-16.40

5/2 - 25/6

1995 (1780)

3181

Italiensk 1-2 - for begyndere (A1)

Daniela Leucci

man 17.30-20.05

5/2 - 25/6

2795 (2470)

3182

Italiensk 2-3 (A1)

Daniela Leucci

tir 17.30-20.05

6/2 - 19/6

2795 (2470)

3184

Italiensk 2-3 (A1)

Daniela Leucci

ons 17.30-20.05

7/2 - 13/6

2795 (2470)

3185

Italiensk 2-3 (A1)

Giulia Longo

tor 17.30-20.05

8/2 - 21/6

2795 (2470)

3186

Italiensk 2-3 (A1)

Leo Todaro

tir 10.00-12.35

6/2 - 19/6

2795 (2470)

3187

Italiensk 3 (A1)

Francesca la Fiora

ons 17.30-20.05

7/2 - 13/6

2795 (2470)

3188

Italiensk "brushup" (A1)

Leo Todaro

tor 17.15-18.55

8/2 - 21/6

2035 (1820)

3189

Italiensk 3-4 (A1-A2)

Sara Manes

tir 17.30-20.05

6/2 - 19/6

2795 (2470)

3190

Italiensk 3-4 (A1-A2)

Alessandra Sicuro

ons 9.30-12.05

7/2 - 13/6

2795 (2470)

3191

Italiensk 4 (A2)

Sara Manes

man 17.30-20.05

5/2 - 25/6

2795 (2470)

3192

Italiensk 4-5 (A2)

Giulia Longo

ons 10.00-12.35

7/2 - 13/6

2795 (2470)

3193

Italiensk 4-5 (A2)

Francesca la Fiora

tor 17.30-20.05

8/2 - 21/6

2795 (2470)

3194

Italiensk 5-6 (A2-B1)

Giulia Longo

ons 17.30-19.40

7/2 - 13/6

2440 (2170)

3195

Niveau B
Italiensk 6 (B1)

Giulia Longo

man 17.15-18.55

5/2 - 25/6

2085 (1870)

3196

Italiensk 6 (B1)

Francesca la Fiora

tir 19.15-20.55

6/2 - 19/6

2710 (2495)

3197

Italiensk 7 (B1)

Alessandra Sicuro

tir 9.30-12.05

6/2 - 19/6

2845 (2520)

3198

Italiensk 7 (B1)

Laura Valesin

tir 10.00-12.35

6/2 - 19/6

2845 (2520)

3199

Italiensk 8 (B1)

Laura Valesin

ons 17.30-20.05

7/2 - 13/6

2845 (2520)

3200

Italiensk 9 - Italia Nostra (B1)

Leo Todaro

tir 17.15-18.55

6/2 - 19/6

2075 (1870)

3201

Italiensk 10 (B2)

Francesca la Fiora

tir 17.15-18.55

6/2 - 19/6

2045 (1830)

3202

Italiensk 10 (B2)

Alessandra Sicuro

man 9.30-12.05

5/2 - 25/6

2845 (2520)

3203

Italiensk 10 (B2)

Leo Todaro

man 16.50-19.05

5/2 - 18/6

2260 (2010)

3204

Conversazione e cultura di sabato (B2)

Francesca la Fiora

lør 10.00-12.35

10/2 - 9/6

2330 (2150)

3205

Conversazione di lunedì (B2)

Francesca la Fiora

man 17.30-20.05

5/2 - 4/6

3250 (2980)

3206

Italiensk 12 (B2)

Rossana Marisa Soro

fre 10.00-12.35

9/2 - 29/6

2845 (2520)

3207

Italiensk 12 (B2)

Leo Todaro

tir 13.00-15.15

6/2 - 12/6

3013 (2763)

3208

Italiensk 12 (B2)

Leo Todaro

ons 17.00-19.10

7/2 - 30/5

2943 (2703)

3209

Alessandra Sicuro

man 16.30-19.05

5/2 - 25/6

2845 (2520)

3210

Niveau C
Italiensk 13 (C1)
Italiensk 13 (C1)

Rossana Marisa Soro

man 17.00-19.05

5/2 - 25/6

2450 (2180)

3211

Italiensk 14 (C1)

Leo Todaro

man 10.00-12.35

5/2 - 18/6

3597 (3292)

3212

Italiensk 14 (C1)

Leo Todaro

tor 10.00-12.15

8/2 - 7/6

2220 (1980)

3213

Italiensk 15 (C1)

Giulia Longo

tir 17.15-18.55

6/2 - 29/5

2457 (2267)

3214

Iørn Korzen

fre 17.00-18.40

125 (125)

3215

Temakursus
Foredrag om sprogtyper

20/4
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ARTIKEL
Af Ulla Gjedde

Sprog giver os
internationalt udsyn
Lars Stenius Stæhr er formand for bestyrelsen for Fonden Studieskolen.
Han har hele sit liv beskæftiget sig med sprog og betegner sig selv som en
rigtig sprognørd.
Forud for dette interview har jeg kontaktet Lars Stenius Stæhr per
mail. Han svarer prompte, forekommende og afslutter sin mail
med "Bedste hilsener". Jeg studser over det lettere altmodische ord

undervisning i gymnasiet, på CBS, på Københavns Universitet og de
sidste syv år som læringsspecialist og afdelingsleder på Novo Nordisk.
Det job har han netop sagt op.

"hilsener". Tænker, at det typisk er ældre mænd med lodenfrakke og
blød hat, som skriver sådan, selv om "hilsener" strengt taget også kan

Du er nu formand for bestyrelsen for Fonden Studieskolen, som dansk for

være udtryk for en æstetisk holdning til sproget:

udlændinge er en del af. Men hånden på hjertet: Er det egentlig ikke nok
med engelsk?

Det skal hurtigt vise sig, at Lars Stenius Stæhr hverken er altmodisch

Lars Stenius ler og svarer: "Nej, det er det ikke!"

eller går med blød hat. Han er en mand i sin bedste alder, slank,
velklædt, sportstrænet og taler et soigneret sprog, der giver belæg

Du har jo selv været ansat på en virksomhed, hvor koncernsproget er

for valget af "hilsener". Desuden indrømmer han gladeligt, at han

engelsk.

er "rimelig sprognørdet": "Det startede i folkeskolen med tysk og

"Det er vigtigt at kunne engelsk, men det er ikke nok. Dét at kunne

fortsatte i gymnasiet, hvor jeg havde engelsk, tysk, fransk og latin

sprog giver os et internationalt udsyn og adgang til at forstå andre

og interesserede mig meget for grammatik og sproglige strukturer,

landes kulturer, det er vigtigt, for at vi kan begå os i en global verden og

som jeg kunne se gik igennem i de fleste sprog. I gymnasiet fik jeg

agere professionelt socialt, politisk og menneskeligt, det er en måde at

så en superdygtig engelsklærer, der åbnede mine øjne for engelsk

forstå andre kulturer på. Og netop derfor er det vigtigt med en national

litteratur. Min nyvakte interesse fik mig til at vælge at studere engelsk

sprogstrategi.

på universitetet. Her blev jeg opfordret til at deltage i et forsknings-

Fremmedsproglige og interkulturelle kompetencer er også afgørende

projekt om danske folkeskoleelevers tilegnelse af engelsk ordforråd.

for dansk erhvervsliv. Hvis vi skal bedrive international samhandel

Det fandt jeg enormt interessant, så jeg fortsatte i det spor og skrev

på et globalt marked, skal vi blive bedre til fremmedsprog som tysk,

speciale om emnet."

fransk, spansk, kinesisk. Dansk Industri har i mange år efterspurgt
medarbejdere med de såkaldte dobbeltkompetencer, dvs. at man ud

12

Du har også skrevet en ph.d.?

over sin fagfaglige kompetence som fx ingeniør erhverver sproglige

”Ja, også om ordforråd og om forholdet mellem danske fremmed-

kompetencer. Ikke i form af en ekstra universitetsuddannelse, men

sprogselevers engelskordforråd og deres lytte- og læseforståelse."

som efteruddannelse. Det er et felt, hvor Studieskolen spiller en helt

Lars Stenius Stæhrs karriere har været en blanding af forskning og

central rolle."

SPROGKURSER
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Vi er gode til at tale engelsk, når vi sidder i et mødelokale. Men når vi står over
kaffemaskinen i pausen, taler vi dansk, og det er ekskluderende. Der sker mange ting socialt og professionelt omkring kaffemaskinen.

Apropos erhvervslivet viser en ny undersøgelse, at Danmark ligger i

Studieskolen har mange spændende projekter i gang, bl.a. inden for

bunden, når det handler om trivsel blandt udlændinge, der flytter til

sprogcoaching og sprogtestning. Vi skal hele tiden se på, hvorvidt vi

Danmark. Ikke på grund af deres engelskniveau, men på grund af deres

på denne baggrund kan tilbyde nye, sproglige konsulentydelser til

manglende danskniveau.

markedet.

"Det kan jeg godt genkende. På Novo Nordisk for eksempel er vi gode

Der skal også være fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling,

til at tale engelsk i et mødelokale, men når vi står over kaffemaskinen

dels for at gøre det attraktivt at være på skolen, dels for at opretholde

i pausen, taler vi dansk, og det er ekskluderende. Der sker mange ting

den høje kvalitet. Endelig er det en vision, at Studieskolen som nu

socialt og professionelt omkring kaffemaskinen. Det handler også om,

deltager aktivt i debatten og sætter fokus på vigtigheden af at lære

at vi danskere er bange for at invitere udlændinge hjem til os. Vi burde

fremmedsprog og dansk."

gøre det mere. Det viser ligeledes, hvor vigtigt det er for integrationsprocessen, at udlændinge og deres eventuelle familier lærer at tale

Her til sidst: Du har i bogen "Sprogfag i forandring" skrevet om ordfor-

dansk."

rådstilegnelse. Har du et par fif til at lære dansk eller fremmedsprog?
"Helt grundlæggende skal man arbejde systematisk på at lære de

Nu har Studieskolen netop fejret 40-års jubilæum, og det er jo, hvis vi skal

hyppigste ord på fremmedsproget. På engelsk er de første 3000 ord

være lidt selvrosende, en skole med et godt ry og en særligt god stemning.

absolut nødvendige for at kunne klare sig. Hvis man kender disse ord,

Hvilke visioner har du for Studieskolen i de kommende år?

vil man have kendskab til 90-95 % af ordene i en autentisk tekst på

"I bestyrelsen vil jeg gerne arbejde for, at vi fastholder den høje kvalitet

fremmedsproget. Derfor skal man arbejde systematisk med netop

i undervisningen, så vi kan være den foretrukne sproglige samarbejds-

disse ord på en måde, hvor man kobler form og betydning. Det kan

partner for virksomheder og organisationer. For at kunne det skal vi

fx gøres via ordkort eller ved at benytte onlineredskaber som Quizlet.

være på forkant med de nyeste innovative undervisningsmetoder, for

Derudover er det vigtigt, at man benytter forskellige strategier, som

eksempel digital læring.

kan hjælpe en til at forstå et ord, når man møder det første gang,og
konsolidere det i hukommelsen."
S T U D I E S KO L E N . D K
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Spansk
Lær at klare dig i Spanien og andre spansktalende lande. Vi har kurser i spansk på alle
niveauer, du skal blot vælge det niveau, der passer dig. Vi har kurser både morgen, dag og
aften. Læs detaljer om kurser og niveauer på studieskolen.dk/spansk.

Kursus

Underviser

Dag og tid

Periode

Pris*

Holdnr.

Rosa Isabel Cuc B Jensen

man 17.30-20.05

5/2 - 18/6

2660 (2355)

3140

Niveau A
Spansk 1 og 2 - for begyndere (A1)
Spansk 1 - for begyndere (A1)

Ignacio Pastor

tir 15.00-17.30

6/2 - 10/4

1575 (1415)

3141

Spansk 1 og 2 - for begyndere (A1)

Ana Belen Monge del Olmo

tir 17.30-20.05

6/2 - 12/6

2660 (2355)

3142

Spansk 1 og 2 - for begyndere (A1)

Meddeles

ons 17.30-20.05

7/2 - 6/6

2660 (2355)

3143

Spansk 1 og 2 - for begyndere (A1)

Meddeles

tor 17.30-20.05

8/2 - 14/6

2660 (2355)

3144

Spansk 2 (A1)

Mette Ea Tegen Kristensen

man 17.30-20.05

5/2 - 16/4

1575 (1415)

3145

Spansk 2 (A1)

Ana Acosta

tir 10.00-12.35

30/1 - 17/4

1575 (1415)

3146

Spansk 2 (A1)

Heidi Fechner

tor 17.30-20.35

1/2 - 12/4

1805 (1615)

3147

Spansk 3 (A1)

Ana Acosta

tir 17.30-20.05

30/1 - 17/4

1575 (1415)

3148

Spansk 3 og 4 (A1)

Ana Acosta

man 18.00-20.35

29/1 - 18/6

2660 (2355)

3149

Spansk 3 og 4 (A1)

Maria Teresa Alcacio Perez

man 15.00-17.35

29/1 - 11/6

2660 (2355)

3150

Spansk 3 og 4 (A1)

Ana Acosta

ons 15.00-17.35

7/2 - 20/6

2660 (2355)

3151

Spansk 3 og 4 (A1)

Maria Teresa Alcacio Perez

tor 18.00-20.35

8/2 - 14/6

2660 (2355)

3152

Spansk 4 (A1)

Meddeles

man 17.00-19.25

5/2 - 16/4

1575 (1415)

3153

Spansk 5 og 6 (A2)

Ana Acosta

man 15.00-17.35

29/1 - 18/6

3595 (3290)

3155

Spansk 5 og 6 (A2)

Anne Højgaard Christiansen

ons 17.30-20.05

7/2 - 6/6

2660 (2355)

3156

Spansk 6 - for seniorer (A2)

Ana Acosta

ons 10.00-11.40

10/1 - 2/5

2200 (2035)

3157

Spansk 6 (A2)

Heidi Fechner

tir 17.30-20.35

30/1 - 10/4

2400 (2220)

3158

Ana Acosta

ons 18.00-20.35

31/1 - 18/4

2150 (1990)

3159

Niveau B
Spansk 7 (B1)
Spansk 8 (B1)

Ignacio Pastor

tor 17.30-20.05

8/2 - 12/4

2100 (1940)

3160

Spansk 9 (B1)

Anne Højgaard Christiansen

man 17.30-20.05

5/2 - 16/4

1625 (1465)

3161

Spansk 9 og 10 (B1)

Maria Teresa Alcacio Perez

ons 18.00-20.35

7/2 - 6/6

2660 (2355)

3162

Spansk 11 (B2)

Ana Belen Monge del Olmo

man 17.30-20.05

5/2 - 18/6

3545 (3240)

3163

Spansk 11 (B2)

Maria Teresa Alcacio Perez

man 18.00-20.35

5/2 - 16/4

2100 (1940)

3164

Spansk 12 (B2)

Ignacio Pastor

ons 17.30-20.05

7/2 - 11/4

2100 (1940)

3165

Spansk 13 (B2)

Charlotte Steengaard

man 17.30-20.00

5/2 - 18/6

2660 (2355)

3166

Lengua y conversación (C1)

Ignacio Pastor

tir 17.45-20.15

6/2 - 10/4

1625 (1465)

3168

Lengua y conversación (C2)

Ignacio Pastor

man 17.30-20.05

5/2 - 16/4

1625 (1465)

3169

Maria Teresa Alcacio Perez

lør, søn 10.00-13.30

7/4 - 8/4

1010 (960)

3170

Niveau C

Temakurser
Curso de literatura: El Boom Latinoamericano

*

14

Basisgrammatik 1

Anne Højgaard Christiansen

lør 10.00-14.15

3/2 - 3/2

500 (475)

3171

Basisgrammatik 2

Anne Højgaard Christiansen

lør 10.00-14.15

14/4 - 14/4

500 (475)

3172

Københavns og Frederiksbergs kommune giver ekstra tilskud til arbejdsledige, pensionister og studerende med bopæl i de to kommuner.
Den nedsatte pris står i parentes ved hvert kursus. Læs mere om ordningen på studieskolen.dk.
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Tysk
Udvid din horisont med tysk. Hvad enten du skal bruge sproget til dit arbejde, under dit
studie eller til ren fornøjelse, så har vi et kursus til dig. Vi har kurser fra begynder- til
avanceret niveau. Du kan også vælge kurser, der har fokus på grammatikken på forskellige
niveauer. Læs detaljer om kurser og niveauer på studieskolen.dk/tysk.

Kursus

Underviser

Dag og tid

Periode

Pris*

Holdnr.

Susanne Burkhardt

tir 17.30-20.00

6/2 - 12/6

2795 (2470)

3065

Niveau A
Tysk for begyndere (A1)
Tysk for falske begyndere (A1 og A2)

Sabine Kramer

man 17.30-20.00

5/2 - 25/6

2795 (2470)

3066

Tysk 3 og 4 (A2)

Rikke Reckzeh

tir 17.30-20.00

6/2 - 19/6

2925 (2580)

3068

Tysk samtale på basisniveau (A2)

Susanne Burkhardt

ons 17.30-20.00

10/1 - 21/2

1770 (1645)

3069

Tysk repetition og opfriskning (A2/B1)

Søren Peter Cortsen

tor 17.30-21.00

1/2 - 22/2

1470 (1375)

3071

Niveau B
Tysk mellemniveau 1 A & B (B1) formiddag

Søren Peter Cortsen

tir 9.00-11.30

9/1 - 24/4

2315 (2065)

3072

Tysk mellemniveau 1 C (B1)

Susanne Burkhardt

tor 17.30-20.00

11/1 - 22/2

1770 (1645)

3073

Tysk mellemniveau 1 A & D (B1)

Susanne Burkhardt

tor 17.30-20.00

1/3 - 28/6

2580 (2290)

3086

Mittelstufe 2 A & B (B2)

Søren Peter Cortsen

tir 17.30-20.00

9/1 - 24/4

2455 (2185)

3075

Mündlicher und schriftlicher Ausdruck Mittelstufe 2 (B2)

Sabine Kramer

ons 17.30-20.00

31/1 - 18/4

2810 (2615)

3080

Søren Peter Cortsen

ons 17.30-20.00

28/2 - 25/4

1935 (1790)

3088

Søren Peter Cortsen

man 17.30-20.00

5/2 - 25/6

2865 (2540)

3083

T 3086
Deutsch Mittelstufe 2 D (B2)
Niveau C
Deutsch Konversation und Grammatik (C1)

*

Københavns og Frederiksbergs kommune giver ekstra tilskud til arbejdsledige, pensionister og studerende med bopæl i de to kommuner.
Den nedsatte pris står i parentes ved hvert kursus. Læs mere om ordningen på studieskolen.dk.
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ARTIKEL
Af Christa Leve Poulsen

Kulturen når vi
mødes i debatten
KULTURMØDET: For chefredaktør Troels Mylenberg er den
offentlige debat et demokratisk redskab, som vi bør lære at bruge
rigtigt og anvende meget mere, end vi gør. Og så skal vi vænne os til
at gøre det til et kulturmøde at være i en debat.
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SØNDAGSSALON

15. april
kl. 11-12.30
Se mere på side 23

Fra sin bil på vej over Fyn en tidlig formiddag går chefredaktør Troels

”Jeg tror, indsatsen består i at erkende, at i dette samfund, hvor vi

Mylenberg lige til sagen:

på godt og ondt ikke behøver meget andet end at følge med flowet

”Kulturmødet er noget af de vigtigste, vi som samfund har med

gennem skole-, uddannelsessystem og arbejdsmarked, bliver vi nødt

hinanden. Det er simpelthen så vigtigt, at vi hele tiden udveksler med

til at tage ansvar for egen oplysning. Det kommer ikke af sig selv,” lyder

hinanden og mødes i debatter, for ellers degenererer vi som samfund.

det alvorligt fra Troels Mylenberg. Han kalder det velfærdssamfundets

I det møde skal så helst også ligge en udfordring. Og når vi taler

væsentligste overbygningsproblem. Han er enig i, at det er en urkraft

kulturmøde og debat, kan man sige, at vi, når vi debatterer, skal sørge

blandt mennesker at søge hen til andre, der ligner dem, men mener

for at komme ud af vores egen lille kulturkreds,” siger Troels Mylenberg,

samtidig, at vi må hæve os op over det niveau.

inden forbindelsen hopper fra os. I tomrummet, før linjen genoprettes,

”Vi har skabt et samfund med en meget høj grad af tryghed nu. Og jeg

kan det tilføjes, at: Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole,

synes, det er tid til at veksle noget af trygheden til mod. Mod der skal

politisk journalist, skribent, tidligere højskoleforstander på Vallekilde

turde sætte os i forbindelse med det, der er anderledes."

Højskole og i dag chefredaktør og direktør for Jysk Fynske Medier.
Men hvem skal få det til at rulle?
Frihed til hvad

”Ud over skole- og uddannelsessystemet og medierne så blandt andet

Ud over selv at være en flittigt anvendt debattør har han også en

folkeoplysningen. Den skal insistere på at være udfordrende, og så

mening om, hvordan vi bør bruge den offentlige debat.

skal vi se at komme forbi det her med, at alting kan være lige godt, for

”I Danmark har vi faktisk lige nu en utrolig stor frihed som mennesker,

det er det ikke. I den offentlige debat er der i disse år en tendens til

større end vi nogensinde har haft. Vi bliver rigere og rigere, mere og

at føle og mene frem for at vide. Følelser og meninger må godt være

mere mobile – både i overført og konkret betydning – vi lever længere

i debatten, men de skal hænge sammen med viden. Ellers ender vi i

og er raskere i længere tid, og vi er ikke så fastlåst i skæbnens greb,

en situation, hvor vi giver taletid til folk, der mener, at jorden er flad,

som vi var tidligere. Spørgsmålet er så bare, hvordan vi bruger denne

og så bliver debatten en art fodboldkamp, hvor man bare kan beslutte,

frihed. Det er, som om vi segmenterer og lader os segmentere så smalt,

hvilket hold man holder med. Er du for eller imod klimaforandringer-

at vores udsyn er mere begrænset end nogensinde. Det er paradoksalt,

ne? Køb et tørklæde og hep!” siger Troels Mylenberg og ved godt, at

for nyhedsstrømmen har aldrig været mere omfangsrig, og det har

han sætter tingene lidt på spidsen her. ”Det bliver en udfordring at få

aldrig været lettere at komme til at se en sag behandlet fra flere vinkler.

det vendt, men i et land som Danmark bør vi kunne det. Der er mange

Tidligere havde vi en folkeskole, et foreningsliv og nogle medier, der

problemer lige nu, hvor vi har brug for at have en konstruktiv debat, så vi

udfordrede vores smagsfællesskaber. Sådan er det ikke mere. Det er

må simpelthen lære at tænke i gode debatter og skabe nogle ordentlige,

helt komisk, når man tænker på, hvor meget vi opfordrer immigranter

trygge rammer at have dem i. Vi skal øve os i det, øve os i formidlingen

til at komme ud af deres ghettoer og blande sig med folket, mens

af svære emner og komplicerede synspunkter. Der er et stort uforløst

danskerne selv lever i ekkokamre og spejlkabinetter med folk magen

potentiale i den henseende – de mest uventede steder. Det er jeg sikker

til dem selv… Som det er lige nu, kan man godt blive bange for, at vi

på.”

degenererer som nation, hvis ikke vi får løftet blikket op og udvidet
vores horisont – helst på daglig basis. Vi er et meget homogent land,

Bliver vi såkaldt almindelige danskere ikke trænet nok til at bruge debatten

men der er trods alt forskelle og forskelligheder, og det bør vi øve os i

som demokratisk redskab?

at se og anerkende og frem for alt inddrage i debatten. Dét handler et

”Nej, det vil jeg ikke mene. Vi skal gøre meget mere for at gøde vores

kulturmøde om.”

debatkultur og debattører. Det bør være en del af vores skoleforløb at
lære at debattere, at blive trænet i at fremføre forskellige synspunkter

Ansvar for egen livslang læring

og skulle forklare og forsvare dem og sikre sig, at andre forstår dem. Det

Troels Mylenberg forestiller sig ikke en revolution, men snarere en

er krævende, men et absolut must i et demokrati som vores at have en

bevidst kulturændring i stil med den, vi i de senere år har oplevet i

stor, mangfoldig gruppe, der kan den kunst.”

forhold til at holde vores krop i form. Nu må vi kaste os over at få hoved
og sjæl i form, så vi undgår åndelig indavl, som han siger. Men præcis
hvordan? Hvordan skal vi få den kulturændring i gang?
S T U D I E S KO L E N . D K
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Øvrige sprog
Vælg et sprogkursus i et sprog, som ikke så mange danskere taler. Hvad med fx arabisk eller en af de
arabiske dialekter? Eller et af de andre store verdenssprog som russisk, kinesisk eller japansk? Du kan
også vælge et af de nordiske landes sprog som svensk, finsk, islandsk og grønlandsk eller et af de andre
europæiske sprog, fx polsk, græsk eller hollandsk. Se nedenfor og lad dig inspirere.

Kursus

Underviser

Dag og tid

Periode

Pris*

Holdnr.

Louise Birkegaard Madsen

tir 19.15-20.55

6/2 - 19/6

2095 (1880)

3225

Arabisk
Standardarabisk 1 - for begyndere
Standardarabisk 2

Louise Birkegaard Madsen

tir 17.15-18.55

6/2 - 19/6

2015 (1800)

3226

Standard Arabic 3

Jamileh Daoud

ons 17.15-18.55

7/2 - 13/6

1995 (1780)

3227

Standard Arabic 4

Jamileh Daoud

man 17.15-18.55

5/2 - 11/6

2455 (2265)

3228

Standardarabisk for let øvede

Naja Bjørnsson

ons 17.15-18.55

7/2 - 2/5

2850 (2705)

3229

Palestinian 1 - for beginners

Jamileh Daoud

man 19.15-20.55

5/2 - 4/6

2280 (2100)

3230

Syrisk 1

Louise Birkegaard Madsen

ons 17.15-18.55

7/2 - 13/6

1995 (1780)

3231

Syrisk 2

Kræn Kielsgaard Hansen

man 19.00-20.40

5/2 - 25/6

1995 (1780)

3232

Syrisk 5

Naja Bjørnsson

ons 19.15-20.55

8/2 - 7/6

2405 (2215)

3233

Syrisk samtale

Kræn Kielsgaard Hansen

man 17.00-18.40

5/2 - 28/5

2350 (2185)

3234

Finsk
Finsk 1 - for begyndere

Helli Skærbak

tir 19.15-20.55

6/2 - 19/6

1995 (1780)

3235

Finsk 2

Helli Skærbak

ons 19.15-20.55

7/2 - 13/6

1995 (1780)

3236

Finsk samtale (A2-B1)

Helli Skærbak

tor 17.15-18.55

8/2 - 24/5

2205 (2040)

3237

Drude Aviaja Larsen

tir 16.20-18.00

6/2 - 19/6

2045 (1830)

3238

Grønlandsk
Grønlandsk 1 - for begyndere
Grønlandsk 2

Drude Aviaja Larsen

ons 16.15-17.55

7/2 - 13/6

2045 (1830)

3239

Grønlandsk 3

Drude Aviaja Larsen

man 16.20-18.00

5/2 - 11/6

2455 (2265)

3240

Grønlandsk 5

Drude Aviaja Larsen

tir 18.30-20.10

6/2 - 29/5

2675 (2485)

3241

Hebraisk
Hebraisk 1 - for begyndere

Gyorgy Sajo

tor 19.00-20.40

8/2 - 24/5

2155 (1990)

3242

Hebraisk 2

Gyorgy Sajo

tor 17.15-18.55

8/2 - 24/5

2155 (1990)

3243

Islandsk

*
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Islandsk 1 - for begyndere

Frida Gardarsdottir

ons 19.15-20.55

7/2 - 13/6

1995 (1780)

3244

Islandsk 2

Frida Gardarsdottir

ons 17.15-18.55

7/2 - 13/6

1995 (1780)

3245

Islandsk 4

Frida Gardarsdottir

man 19.15-20.55

5/2 - 11/6

2405 (2215)

3246

Islandsk 6

Frida Gardarsdottir

man 17.15-18.55

5/2 - 28/5

2155 (1990)

3247

Københavns og Frederiksbergs kommune giver ekstra tilskud til arbejdsledige, pensionister og studerende med bopæl i de to kommuner.
Den nedsatte pris står i parentes ved hvert kursus. Læs mere om ordningen på studieskolen.dk.
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Kursus

Underviser

Dag og tid

Periode

Pris*

Holdnr.

Japansk
Japansk 1 - for begyndere

Evi Egholm

ons 18.10-19.50

7/2 - 13/6

1995 (1780)

3250

Japansk 1 - for begyndere

Diana Bang-Udesen

tor 17.15-18.55

8/2 - 21/6

1995 (1780)

3251

Japansk 2

Diana Bang-Udesen

tir 17.15-18.55

6/2 - 19/6

1995 (1780)

3252

Japansk 2

Diana Bang-Udesen

tor 19.15-20.55

8/2 - 21/6

1995 (1780)

3253

Japansk 3

Keiko Takanabe

tir 17.15-18.55

6/2 - 19/6

2660 (2445)

3254

Japansk 3

Diana Bang-Udesen

ons 19.15-20.55

7/2 - 13/6

1995 (1780)

3255

Japansk 4

Diana Bang-Udesen

ons 17.15-18.55

7/2 - 13/6

1995 (1780)

3256

Japansk 6

Diana Bang-Udesen

tir 19.15-20.55

6/2 - 19/6

1995 (1780)

3257

Japansk 6 med samtale

Keiko Takanabe

ons 17.15-19.30

7/2 - 30/5

2895 (2655)

3258

Japansk 11

Diana Bang-Udesen

man 17.15-18.55

5/2 - 28/5

2153 (1988)

3259

Meddeles

tor 16.20-18.35

8/2 - 14/6

2260 (2010)

3261

Kinesisk
Kinesisk 1 - for begyndere
Kinesisk 2

Meddeles

tor 18.50-21.05

8/2 - 14/6

2260 (2010)

3262

Kinesisk 3

Binbin Gong

tor 18.30-20.10

8/2 - 21/6

1995 (1780)

3263

Kinesisk 4

Meddeles

tir 17.15-18.55

6/2 - 19/6

1995 (1780)

3264

Kinesisk for let øvede (A2)

Camilla Zhu

tir 17.00-19.15

6/2 - 12/6

2310 (2060)

3265

Kinesisk for øvede (B1)

Binbin Gong

tor 16.30-18.10

8/2 - 21/6

2025 (1810)

3266

Nederlandsk
Nederlandsk 1 - for begyndere

Malene Sibbersen

ons 17.15-18.55

7/2 - 13/6

1995 (1780)

3268

Nederlandsk 2

Carola de Kieviet

tir 17.15-18.55

6/2 - 19/6

1995 (1780)

3269

Nederlandsk 4

Malene Sibbersen

tir 17.15-18.55

6/2 - 29/5

2405 (2215)

3270

Nederlandsk samtale

Carola de Kieviet

ons 17.15-18.55

14/2 - 30/5

2490 (2305)

3271

Christina Skartved

tir 19.15-20.55

6/2 - 29/5

1615 (1450)

3272

Nygræsk
Nygræsk 1 - for begyndere
Nygræsk 2

Christina Skartved

man 19.15-20.55

5/2 - 11/6

1710 (1530)

3273

Nygræsk 3

Christina Skartved

tir 17.15-18.55

6/2 - 29/5

1615 (1450)

3274

Nygræsk 4

Theofanis Karangounis

tor 17.15-18.55

8/2 - 7/6

1805 (1615)

3275

Nygræsk 6

Christina Skartved

man 17.15-18.55

5/2 - 14/5

2850 (2705)

3276

Nygræsk for øvede

Theofanis Karangounis

tor 19.05-20.45

8/2 - 24/5

2870 (2705)

3277

Persisk 1 - for begyndere

Manijeh A. Ahani

tir 17.15-18.55

6/2 - 19/6

1995 (1780)

3278

Persisk 2

Manijeh A. Ahani

tir 19.15-20.55

6/2 - 19/6

1995 (1780)

3279

Persisk

Gå ind på studieskolen.dk/sprogtest og se, hvor god du er til sprog.
Tag sprogtesten, før du kontakter vores sprogkonsulenter, så kan de meget
nemmere hjælpe dig til at finde det rigtige kursus.
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Kursus

Underviser

Dag og tid

Periode

Pris*

Holdnr.

Polsk
Polsk 1 - for begyndere

Marzena Barbara Pedersen

man 19.15-20.55

5/2 - 18/6

1900 (1695)

3280

Polsk 2

Nina Kirkowska

man 16.30-18.10

5/2 - 25/6

1995 (1780)

3281

Polsk 3

Nina Kirkowska

ons 19.15-20.55

7/2 - 30/5

2405 (2215)

3282

Polsk 5

Nina Kirkowska

ons 17.15-18.55

7/2 - 16/5

2870 (2705)

3283

Polsk for let øvede

Marzena Barbara Pedersen

man 17.15-18.55

5/2 - 11/6

2625 (2435)

3284

Portugisisk-brasiliansk
Portugisisk-brasiliansk 1 - for begyndere (A1.1)

Raquel Watanabe

ons 17.15-18.55

7/2 - 13/6

1995 (1780)

3285

Portugisisk-brasiliansk 2 (A1.2)

Raquel Watanabe

ons 19.15-20.55

7/2 - 23/5

2280 (2100)

3286

Portugisiskbrasiliansk 3 (A1.3)

Raquel Watanabe

man 17.15-18.55

12/2 - 11/6

2280 (2100)

3287

Portugisisk-brasiliansk 5 (A2.2)

Raquel Watanabe

tor 17.15-18.55

15/2 - 7/6

2280 (2100)

3288

Ana Ilinca Mihai

ons 17.15-18.55

7/2 - 13/6

1995 (1780)

3289

Rumænsk
Rumænsk 1
Rumænsk 2

Ana Ilinca Mihai

tor 19.15-20.55

8/2 - 21/6

1995 (1780)

3290

Rumænsk 3

Ana Ilinca Mihai

tir 17.15-18.55

6/2 - 15/5

2870 (2705)

3291

Russisk
Russisk 1 - for begyndere

Mai Fabricius

man 19.15-20.55

5/2 - 25/6

1995 (1780)

3292

Russisk 2

Lioudmila Trier

tir 16.30-18.10

6/2 - 19/6

1995 (1780)

3293

Russisk 3

Marie Nytoft

man 19.15-20.55

5/2 - 25/6

1995 (1780)

3294

Russisk 4

Lioudmila Trier

tor 19.15-20.55

22/2 - 5/7

1995 (1780)

3295

Russisk 5

Marie Nytoft

tir 19.15-20.55

6/2 - 1/5

2075 (1930)

3296

Russisk 6

Marie Nytoft

tir 17.15-18.55

6/2 - 29/5

2405 (2215)

3297

Russisk 7

Lioudmila Trier

ons 19.15-20.55

7/2 - 16/5

2350 (2185)

3298

Russisk samtale

Marie Nytoft

man 17.15-18.55

5/2 - 28/5

2155 (1990)

3299

Lidija Milanovic

man 17.15-18.55

12/2 - 2/7

2045 (1830)

3300

Serbisk/bosnisk/kroatisk
Serbisk/bosnisk/kroatisk 1 for begyndere
Serbisk/bosnisk/kroatisk 2

Lidija Milanovic

tor 19.15-20.55

15/2 - 28/6

2045 (1830)

3301

Serbisk/bosnisk/kroatisk 4

Lidija Milanovic

man 19.15-20.55

12/2 - 14/5

2125 (1980)

3302

Svensk
Svensk for begyndere A1-A2

Monika Sofia Wallgren

man 19.00-20.40

5/2 - 11/6

2405 (2215)

3303

Svensk på mellemniveau B1-B2

Monika Sofia Wallgren

tor 16.45-18.25

8/2 - 7/6

2405 (2215)

3304

Svensk for øvede C1-C2

Monika Sofia Wallgren

man 16.45-18.25

5/2 - 11/6

2405 (2215)

3305

Svensk i sundshedssektoren

Monika Sofia Wallgren

ons 17.00-18.40

7/2 - 30/5

2405 (2215)

3306

Thai
Thai 1 - for begyndere

Atitsaya Chaboon

man 19.15-20.55

5/2 - 25/6

2045 (1830)

3307

Thai 2

Atitsaya Chaboon

man 17.15-18.55

5/2 - 28/5

2400 (2235)

3308

Thai for let øvede

Mallika Sørensen

tir 18.30-20.10

6/2 - 15/5

2870 (2705)

3309

Tyrkisk

*
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Tyrkisk 1 - for begyndere

Gülhan Comakci

tir 17.00-18.40

6/2 - 19/6

2045 (1830)

3310

Tyrkisk 2

Gülhan Comakci

ons 19.00-20.40

7/2 - 13/6

2045 (1830)

3311

Tyrkisk 6

Gülhan Comakci

ons 17.00-18.40

7/2 - 13/6

2045 (1830)

3312

Tyrkisk 8

Gülhan Comakci

man 18.30-20.10

5/2 - 11/6

2675 (2485)

3313

Tyrkisk skrift og samtale

Gülhan Comakci

man 16.30-18.10

5/2 - 30/4

2730 (2600)

3314

Københavns og Frederiksbergs kommune giver ekstra tilskud til arbejdsledige, pensionister og studerende med bopæl i de to kommuner.
Den nedsatte pris står i parentes ved hvert kursus. Læs mere om ordningen på studieskolen.dk.
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Studieskolen uden for København
Studieskolen og LOF-Skolen samarbejder om sprogkurser uden for København. Studieskolen står for vejledning og selve
undervisningen, LOF-Skolen står for administration og tilmelding. Det betyder, at:
•

hvis du vil have vejledning om for eksempel valg af kursus, så skal du kontakte vores sprogkonsulenter.

•

hvis du har spørgsmål til de steder, vi underviser, eller tilmelding, så skal du kontakte LOF-Skolen.

Kurserne i Lyngby foregår på Lyngby Private Skole, Lyngby Hovedgade 56, Kgs. Lyngby.
Kurserne i Holte foregår på Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246, Holte.
Kurserne i Ballerup foregår på Tapeten, Magleparken 5, Ballerup.
Kurserne i Farum foregår i Farum Kulturhus, Stavnsholtsvej 3, Farum.
Kursus

Underviser

Dag og tid

Periode

Elementary Speaking & Pronunciation (A2)

Benjamin Galvin

tor 15.00-16.40

8/2 - 21/6

English conversation & grammar (B1+)

Benjamin Galvin

tor 17.15-19.50

English Conversation for Fluency (B1+)

Benjamin Galvin

ons 10.00-12.35

Pris*

Holdnr.

Sted

1710 (1525)

28340

Lyngby

8/2 - 21/6

2395 (2120)

28341

Lyngby

7/2 - 20/6

2515 (2225)

28343

Holte

Engelsk

Fransk
Fransk 1 og 2 for begyndere (A1)

Kamel Benkaaba

tir 9.30-12.05

6/2 - 19/6

2420 (2420)

28347

Farum

Fransk 1 og 2 for begyndere (A1)

Kamel Benkaaba

ons 10.00-12.35

7/2 - 13/6

2420 (2420)

28348

Ballerup

Fransk 1 og 2 for begyndere (A1)

Meddeles

man 18.00-20.35

5/2 - 25/6

2420 (2145)

28349

Holte

Fransk 3 og 3+ (A1)

Elsebeth Lange

man 18.00-20.35

5/2 - 25/6

2395 (2120)

28350

Holte

Fransk 6 og 6+ (A2)

Kamel Benkaaba

ons 15.00-17.35

7/2 - 13/6

2395 (2395)

28353

Ballerup

Fransk 6+ og repetition (A2)

Jacqueline Rousselon

tor 16.30-19.05

1/2 - 22/3

1170 (1060)

28354

Lyngby

Fransk 10 - Conversation (B2)

Elsebeth Lange

man 15.00-17.35

5/2 - 25/6

2395 (2120)

28355

Holte

Fransk 10 - Conversation (B2)

Meddeles

fre 10.00-12.35

9/2 - 22/6

2275 (2275)

28356

Ballerup

Spansk
Spansk 1 og 2 (A1) - for begyndere

Charlotte Steengaard

ons 9.30-12.05

7/2 - 20/6

2515 (2515)

28357

Farum

Spansk 3 (A1)

Mette Ea Tegen Kristensen

ons 16.00-18.35

7/2 - 25/4

1415 (1275)

28358

Holte

Spansk 4 (A2)

Rosa Isabel Cuc B Jensen

tor 15.00-17.35

8/2 - 19/4

1415 (1275)

28359

Lyngby

Spansk 5 (A2)

Ana Belen Monge del Olmo

ons 9.30-12.05

7/2 - 20/6

2515 (2515)

28360

Ballerup

Spansk 7 (B1)

Mette Ea Tegen Kristensen

ons 18.50-20.30

7/2 - 25/4

1055 (955)

28361

Holte

Spansk 8 (B1)

Rosa Isabel Cuc B Jensen

tor 17.50-19.30

8/2 - 19/4

1055 (955)

28362

Lyngby

Mads Holm Jørgensen

man 10.00-12.35

5/2 - 25/6

2395 (2395)

28367

Farum

Italiensk
Italiensk 1-2 for begyndere (A1)
Italiensk 1-2 for begyndere (A1)

Mads Holm Jørgensen

ons 10.00-12.35

7/2 - 20/6

2515 (2515)

28368

Ballerup

Italiensk 1 for begyndere (A1)

Rossana Marisa Soro

ons 13.50-15.30

7/2 - 27/6

1795 (1600)

28369

Holte

Italiensk 3 (A1)

Rossana Marisa Soro

ons 11.50-13.30

7/2 - 27/6

1795 (1600)

28370

Holte

Italiensk 6 (B1)

Mads Holm Jørgensen

man 13.00-14.40

5/2 - 25/6

1710 (1710)

28371

Farum

Italiensk 6 (B1)

Rossana Marisa Soro

ons 10.00-11.40

7/2 - 27/6

1795 (1600)

28372

Holte

Italiensk 6 (B1)

Mads Holm Jørgensen

ons 13.00-14.40

7/2 - 20/6

1795 (1795)

28373

Ballerup

Japansk og kinesisk
Japansk 1 for begyndere

Diana Bang-Udesen

man 13.00-14.40

5/2 - 25/6

1710 (1525)

28377

Holte

Japansk 1 for begyndere

Diana Bang-Udesen

tor 10.00-11.40

8/2 - 21/6

1710 (1710)

28378

Ballerup

Kinesisk 1 for begyndere

Binbin Gong

tor 10.00-12.15

8/2 - 21/6

2035 (1810)

28379

Holte

*

Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner giver ekstra tilskud til arbejdsledige, pensionister og studerende med bopæl i de to kommuner.
Den eventuelt nedsatte pris står i parentes ved hvert kursus. Læs mere om ordningen på studieskolen.dk.
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ARRANGEMENTER / FOREDRAG / FILM

Kalender
Studieskolen inviterer til foredrag, film og særlige kurser, der alle har et sprog eller et
emne inden for et sprogområde som tema.
Se nedenfor og lad dig friste.

FILMSALON: FRANSK POESI

ITALIENSK FILMSALON: JALOUSI
DET MED BLOMSTER

1992 – HVEM GJORDE DET?

Fredag 12. januar kl. 16.45 – 19.00

Studieskolen rykker igen ind i Cinemateket

Fredag 9. februar kl. 16.45 – 19.00

Leo Todaro fortæller om det skrækkelige

med et eventyr fra virkelighedens verden,

Studieskolen rykker igen ind i Cinemateket.

år 1992, hvor den sicilianske mafia først

nemlig med 'Fatima', der i 2016 vandt årets

Vi viser den italienske ’Jalousi det med

myrder Salvo Lima og dernæst Giovanni

César-pris for bedste film.

blomster’ (Dramma della gelosia) med

Falcone og Paolo Borsellino. Hvad forbinder

Kamel Benkaaba fra Studieskolen fortæller

Marcello Mastroianni og Monica Vitti.

disse mord, og hvorfor erklærer Cosa Nostra

om filmen. Det sker på fransk – med

Vores egen Giulia Longo indleder på

krig mod den italienske stat?

mulighed for at stille spørgsmål på både

letforståeligt italiensk, og efter filmen er der

Foredraget er på letforståeligt italiensk, og

fransk og dansk. Filmen vises med engelske

diskussion og mulighed for spørgsmål.

det er gratis. Du skal ikke tilmelde, men bare

undertekster.

Pris kr. 80,-. Dog kr. 50,- for Studieskolens

komme.

Pris kr. 80,-. Dog kr. 50,- for Studieskolens

kursister (ved personlig henvendelse i

Læs mere på studieskolen.dk/italiensk.

kursister (ved personlig henvendelse i

Cinemateket). Billetsalget begynder ca. 20.

Cinemateket).

januar.

Lørdag 17. marts kl. 14.00 – 15.30

SPROG I BILLEDER – BILLEDER
I SPROG
FILMKURSUS: LUIS BUÑUEL

FRANSK STUDIEKREDS OM
LITTERATUR

Om italiensk og dansk som sprogtyper

Torsdage kl. 10-00 - 12.35
8. februar - 22. marts

3 lørdage: 3. marts, 14. april og 26. maj

Iørn Korzen, dr.ling.merc. og professor

Cinemateket hylder i februar-marts 2018

kl. 10.00 - 12.35

emeritus, fortæller om billeder i sproget.

den store instruktør Luis Buñuel med en

Læser du franske romaner på fransk? Kan

På dansk ligger billederne i verberne, på

gennemgang af hans vigtigste værker. Nogle

du godt lide at diskutere litteratur på fransk?

italiensk i substantiverne - dvs. der er tale

af Buñuels bedste film blev produceret i

Så kom og vær med i vores læsekreds. Vi

om to helt forskellige sprogtyper.

Frankrig, og helt ekstraordinært tilbyder

mødes cirka hver sjette uge og diskuterer

Foredraget er på dansk.

Studieskolens Kamel Benkaaba et kursus

en ny bog hver gang. Du kan nå tre møder i

Pris kr. 125,-

netop om Buñuels franske filmproduktion.

læsekredsen inden sommerferien.

Tilmeld dig på studieskolen.dk/italiensk.

Kamel Benkaaba er også foredragsholder på

Pris kr. 760,-

Cinemateket.

Tilmeld dig på studieskolen.dk/fransk.

SPANSK FILMSALON: BUÑUEL
OG VIRIDIANA

Pris kr. 1560,Tilmeld dig på studieskolen.dk/fransk.

ARGENTINSK VINFEST

Tirsdag 24. april kl. 16.45 – 18.45

Fredag 9. marts kl. 16.00 – 18.00

Studieskolen rykker igen ind i Cinemateket.

Hvert år i marts fejrer man vinhøsten i

Vi viser mesterinstruktøren Luis Buñuels

Mendoza i Argentina ved den store Fiesta

Guldpalme-vinder ’Viridiana’ fra 1961.

Fredag 9. februar kl. 10.00 – 12.00

Nacional de la Vendimia.

Vores egen Anne Højgaard Christiansen

Den franske billedhugger Rodin er kendt for

Spanskafdelingen inviterer alle spanskkur-

fortæller på spansk om Buñuel og filmen,

sine sanselige skulpturer – men også for sit

sister og spansktalende danskkursister til at

og der er mulighed for spørgsmål på spansk

passionerede kærlighedsliv.

komme og høre mere om denne vinfest. Der

og dansk. Filmen vises med engelske

Jacqueline Rousselon fortæller på

er oplæg på spansk og forskellige sproglige

undertekster.

letforståeligt fransk om Rodins forhold til

aktiviteter, som dansk- og spansktalende

Pris kr. 80,-. Dog kr. 50,- for Studieskolens

Camille Claudel, der var hans assistent, muse

kursister samarbejder om.

kursister (ved personlig henvendelse i

og elskerinde.

Det er gratis, men vi beder om tilmelding på

Cinemateket). Billetsalget begynder ca. 23.

Pris kr. 125,-

studieskolen.dk/spansk.

marts.

FRANSK FOREDRAG OM RODIN
OG CAMILLE CLAUDEL

Tilmeld dig på studieskolen.dk/fransk.
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Fredag 20. april kl. 17.00 - 18.40
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SØNDAGSSALONER

Studieskolens
søndagssaloner

TEMA:
KULTURMØDET

25. FEBRUAR
Kulturmødet – drivkraft og entreprenørskab
CAROLINE SØEBORG AHLEFELDT
Entreprenør, bestyrelsesmedlem

18. MARTS
Kulturmødet i organisationen
MANON DE JONGH
Chefkonsulent, Dr. i organisationspsykologi

15. APRIL
Kulturmødet i den offentlige debat
TROELS MYLENBERG
Chefredaktør Jysk Fynske Medier

Studieskolens Søndagssaloner sætter i 2018 fokus på kulturmøder. Hvad sker, når vi
mødes i samtale og samarbejde med mennesker med leve- og arbejdsformer, der ikke
ligner det, vi kender?
Entreprenør og foredragsholder Caroline Søeborg Ahlefeldt sætter spot på, hvordan man kan sikre innovation og
fremdrift i mødet med det ukendte. Organisationspsykolog Manon De Jongh fortæller med baggrund i sin store viden
om erhvervslivet om kulturmødets muligheder og udfordringer på arbejdspladsen, og endelig spidder Troels Mylenberg
danskerne for ikke at gå konstruktivt ind i kulturmøder i den offentlige debat.
Alle saloner foregår på Studieskolen, Borgergade 14, 1. sal, København K, søndage kl. 11.00 – 12.30.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Vi serverer en kop kaffe og en croissant.

Tilmeld dig på studieskolen.dk/salon.
S T U D I E S KO L E N . D K
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40 års fokus på sproglæring

Den 15. september 2017 fejrede Studieskolen sit 40-års jubilæum på Københavns Rådhus. Hjerneforsker Troels W. Kjær, filosof Anders Fogh Jensen
og fremtidsforsker Anne-Marie Dahl debatterede sproglæring - muligheder og udfordringer.

Studieskolen har siden 1977 undervist i sprog, udviklet didaktik inden for sprogundervisning og værnet om

fremmedsprogenes betydning. I dag underviser Studieskolen årligt mere end 8.000 professionelle, expats og private
i mere end 30 sprog. Studieskolens formål er at forbedre danskernes og tilrejsendes sprogkundskaber.

VORES ADRESSE

KONTORETS ÅBNINGSTIDER

Studieskolen
Borgergade 12
1300 København K
tlf. 33 18 79 00
info@studieskolen.dk

Mandag-onsdag
Torsdag 		
Fredag 		

10-16
10-18
10-14

5. – 8. februar har vi åbent kl. 10-18.

