
Eventyrlig familieuge
- sammen og legende skaber vi magien
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Sæt dig ind på kroen og få en røverhistorie fra den gamle troldmand. Bryg en eliksir med 
den kloge kone. Vov dig ind i skoven, der hvor troldene bor... eller måske gør du noget 
helt andet! Når vi laver eventyr, så gør vi det sammen, med hinanden og for hinanden. Vi 
bygger finurlige ting, fortæller magiske eventyr i skoven, udforsker en fantastisk verden i 
rollespillet, skaber sjove karakterer i teater, danser, spiller og synger. 

Dagene er delt op med formiddags- og eftermiddagsværksteder, hvor I selv vælger,  om 
det skal være en fælles familieoplevelse, altså børn og voksne sammen, eller hver for sig. 

Om formiddagen: ROLLESPILSVÆRKSTED - byg rekvisitter til en eventyrlig verden, 
TEATER – skab din egen karakter,  MUSIK – syng, dans og spil.  
Om eftermiddagen: ROLLESPIL – skab din egen rolle i eventyret, VOKSENTID – på tur 
i de vestjyske omgivelser (kajak, cykel eller gå), BILLEDKUNST – udforsk en verden i 
farver.

Mellem alle workshops er der også tid til børnenes leg med hinanden og voksen snak. 
Aftnerne bliver gjort magiske af teaterforstilling, fortællinger, Vesterhav og meget mere. 
Det er en uge med tid til at grine, bruge kræfter og fantasi, fordybelse og udfordringer. 
Tid til leg og tid til samtale. Børn fra 5 år og opefter.

Vel mødt til eventyrlig magi på Vestjyllands Højskole! 
Andreas Heuck Steinicke, teaterlærer og kursusleder 
Kristian Skov Ravn, musiklærer og kursusleder 
Peter Dalsgaard, rollespiller, gøgler og tusindkunstner 
Gitte Rønn Dalsgaard, rollespiller og eventmager  
Ingrid Hvas, fortæller og eventyrer  
Og mange flere…

Tilmelding 
www.kortekurser.dk  
eller tlf.: 9675 3777. 
Læs mere om højskolen, 
ugeprogram, undervisere 
m.m. på kortekurser.dk

Kontakt
Vestjyllands Højskole 
Skraldhedevej 8, Velling 
6950 Ringkøbing 
tlf.: 9675 3777 
kontor@vestjyllandshojskole.dk

Pris pr. person
Hjemmeboende/sovesal/telt ....... 4000,–
Dobbeltværelse ........................... 4500,–
Dobbeltværelse m. bad/toilet ...... 5000,–
Eneværelse ................................. 5000,–
Eneværelse m. bad/toilet ............ 5500,– 
Børn (opredning på værelse)... ... 2000,-


