HØJSKOLEDAG
Tag med Litteratur6000 til Ryslinge Højskole
Oplev en dag på Ryslinge Højskole på Fyn med rundvisning, historier om skolen og indslag fra teaterhøjskolen. Mød desuden
forfatter Karsten Lund, som fortæller om sin nyeste roman, Christas to forlovelser, der delvist foregår i Kolding, og om den
roman, han er mest kendt for, Den amerikanske sømand. Dagen slutter med en sangtime. Det hele ledsages af kaffe ved ankomst,
frokost og eftermiddagskaffe. Se dagens program på www.litteratur6000kolding.dk
Christas to forlovelser (2016) handler om den unge kvinde Christa, der venter hjemme i Sønderjylland på sin forlovede, som er
soldat i første verdenskrig. Han kommer ikke hjem, det gør hans soldaterkammerat fra Tyskland til gengæld. Christa falder for ham
og bliver rigmandsfrue i Kolding resten af sit liv. Da historien om, hvad der er foregået i skyttegraven, endelig kommer frem,
hænger det anderledes sammen, end hun havde forestillet sig. En stor del af romanen foregår i Kolding.
Den amerikanske sømand (2007) handler om Tonny, der kom til verden i Skagen præcis ni måneder efter et dramatisk skibsforlis i
1903, hvor der var én overlevende. Bogen er inspireret af forfatterens eget forhold til Skagen, hvor han blev født i 1954, og den
vandt prisen Gens de Mer i St. Malo i Frankrig i 2009.
Dagens program:
8.00
9.30
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30
Ca. 16.30

Afgang med bus fra Kolding Rutebilstation
Ankomst og kaffe med bolle
Rundvisning og fortælling om og fra skolen ved kursuschef Erik Kjærsgaard samt indslag fra teaterhøjskolen ved
højskoleleder Susan A. Olsen
Frokost
Forfatter Karsten Lund fortæller om Christas to forlovelser og Den amerikanske sømand
Eftermiddagskaffe
Sangtime
Afgang med bus fra Ryslinge Højskole
Ankomst Kolding

Lørdag d. 2. februar kl. 8.00 – 16.30 på Ryslinge Høj- og efterskole, Højskolen 1, 5856 Ryslinge
Pris inklusiv transport: 450 kr. Medlem af Litteratur6000: 375 kr.
Prisen er eksklusiv drikkevarer til frokost
Køb billet senest d. 20. januar via www.litteratur6000kolding.dk eller i Bog & ide, Jernbanegade 24, Kolding
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