12 uger på højskole
- MED FULD FART PÅ

Sølund-festival
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Tilmeld dig nu
Ansøg om optagelse på djfh.dk/kurser/tilmelding,
skriv til post@djfh.dk eller ring til højskolen på 87 52 91 20.
Pris
Tilmeldingsgebyr kr. 500,Deltagelse i alle 12 uger koster 18.000,Deltagelse i kortere tid koster kr. 1.700,- pr. uge.
Ring for nærmere info.
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Studietur til Rønbjerg

Drammelstrupvej 15 • Tirstrup • 8400 Ebeltoft • Tlf. 87 52 91 20 • www.djfh.dk • post@djfh.dk

Under åben himmel - 28. april-11. maj

I to spændende forårsuger flytter vi højskoleundervisningen
udenfor. Maden bliver lavet over bål, vi skaber kunst i naturen,
bygger ting i træ, og spiller forskellige spil - altsammen under
åben himmel. Har du lyst, kan du tilbringe natten i højskolens
shelters med dine kammerater, bålets knitren og uglens tuden.

Studietur til Rønbjerg

Hele højskolen pakker kufferten og tager på tur til Rønbjerg ved
Limfjorden. Vi skal blandt andet opleve naturen ved Livø, fiske
og når vi har fri skal vi selvfølgelig bade i feriecentrets vandland.

Sølund festival

*hvis du vælger friluftslinien

12 UGER
MASSER AF OPLEVELSER:

1 dag på Sølund Festival
2 uger under åben himmel
3 dages sheltertur*
4 dages studietur
...og Elevtræf

Intet år uden Sølund festival! – Vores musikhold skal optræde
på scenen i Nilles telt - Vi andre hepper og synger med.
Der bliver selvfølgelig også tid til at høre Birthe Kjær,
Karl William, Rasmus Seebach og mange andre.
Resten af tiden vælger du mellem de tre linjer:
Musik, Billedkunst og Friluft/bevægelse
samt fag som Design, Værkstedsfag,
Slå rod, Madlavning, Slankelinje
Dans, Drama og Motion.

2 uger
under åben
himmel
(inkl. elevtræf)

28. april - 11. maj
1.700,- pr. uge*

12-ugers
forårskursus

(inkl. 2 uger under
åben himmel, Sølund og
elevtræf)

31. marts -22. juni
1.500,- pr. uge*
* excl. tilmeldingsgebyr kr. 500

