Velkommen til 45. semester.
Semestrets tema er
"Ordets magt - ordet i sin magt"
Mandag d. 20. januar 2020
Foredragsholder Journalist og tv-vært Kurt Leth.

Mandag d. 17. februar 2020.
Foredragsholder, tivoliprinsesse, millionær, krokone, "klog kone" og
tv-vært Annemarie Hessellund Beanland.

"Hvorfor kede sig ihjel, når man kan dø af grin sammen med andre"

"Kaffe med Kurt", om de skæve typer, originalerne, fantasterne og skæbnerne.

Hvad er humor? Kan den købes på tilbud? Er livet noget at grine
af? Hvad kan vi gøre for at få det sjovere? Få fod på livet - med hele hovedet.

I mange år det mest sete og populære program på TV SYD.
For Kurt handler det om at lave historier med almindelige mennesker med en ualmindelig historie. Et foredrag med grin, latter
og lidt alvor.

Mandag d. 2. marts 2020.
Foredragsholder og tidligere chauffør for Hr. Møller
Erik Bergmann.

Mandag d. 3. februar 2020.
Foredragsholder, sanger, organist og underviser Annette
Kjær.

"Chauffør for Hr. Møller"
Erik Bergmann vil give et indblik bag de private mure hos milliardæren. Det er en spændende fortælling om det indbyrdes og indimellem
dramatiske forhold mellem to mænd fra vidt forskellige miljøer.

"Sprogets magt og magi".
Hvad gør vi ved sproget, og hvad gør det ved os, - og hvor blev
stilheden af?
Der er ord alle vegne. Fra morgen til aften. Fra fødsel til død.
Med sproget kan vi fortrylle og forbande, slå ihjel og oplive. Det
levende ord er livsfarligt, livsaligt og livsnødvendigt. Betragtninger, fortællinger og en række fællessange sætter fokus på
sprogets magt og magi, på stilheden, der kalder på eftertanken,
og på sangen, der tager over, når vore egne ord ikke slår til.

Mandag d. 16. marts 2020
Foredrag med Mette Heeno og Cristina Bergholdt Knudsen

"Om at arbejde med film og tv-serier"
Manuskriptforfatter Mette Heeno bliver på baggrund af sit arbejde med
en række film < tv- serier interviewet af direktør for Danske Dramatikere Christina Bergholdt Knudsen.
Mandag-d. 23. marts 2020

Generalforsamling med musikalsk underholdning.

