FOREDRAG Om vin, mad og vin og vinens land som kulturarv v. Sommelier Nils Frier
UNESCO har bl.a. på Verdensarvlisten optaget vinområderne Bourgogne, Piemonte og Dourodalen.
Vi tager på en smagsrejse i områdernes historie, samspil mellem mad og vin og vinproduktion.
Medbring 2 vinglas.
Pris pr. gang kr. 175 incl. smagning af fire gode kvalitetsvine.
Fritidshuset i Rungsted.
Ons. kl. 19.15
Naturvin, biodynamisk vin, økologisk vin
eller bare vin
E72101
11/10
De fleste voksne danskere drikker vin, fordi de
kan lide den og det er vel også den bedste
grund. Vinfremstilling sker efter flere dogmer
eller metoder om man vil. Alle elsker noget nyt
og mange vil gerne vide mere om de
produkter de køber. Dyrkning af vin og den
efterfølgende vinfremstillingsproces er blevet
forfinet i de sidste årtier, og der sker stadig en
rivende udvikling indenfor vinfremstilling.
Nye grundlæggende principper introduceres
og det er disse som vi skal se nærmere på
denne aften. Men ikke nok med det vi skal
også smage 4 vine, for at vurdere om der er
forskelle på slutproduktet.
Der bliver mange facts men også anekdoter
og sjove historier, som vil hjælpe dig med at
huske forskellene på de forskellige tanker der
ligger bag de mange fremstillingsmetoder.

Champagne – St. Emilion
E72103
8/11
Unescos verdensarvsliste har flere vinområder
på deres verdensarvsliste
Champagne og St. Emilion er på denne liste.
Champagne er fest og farver skabt ved et
tilfælde. Munke og udvikling til noget verdsligt
og vin der passer til alle tider. ”Når jeg er i
godt humør fejrer jeg det med champagne, er
jeg i dårligt humør må jeg have champagne for
at blive i godt humør”
St. Emilion er Bordeaux med finesse og
elegance. Ausone, Cheval Blanc og Figeac er
toppen af poppen og så også Rocheyron med
Ping som vin mager. Ping er Peter Sisseck.
Champagne og St.Emilion har ikke meget
tilfældes, måske lige, at der er meget kalk i
jorden begge steder.
Lidt historie, lidt Unesco men frem for alt
vinen. Vi tager på en smagsrejse i områderne
og ser på de to områders karakteristika.

Bourgogne - Barolo
E72512
25/10
Denne aften er dedikeret til de
venstreorienteredes vin darlings. De
højreorienterede drikker Bordeaux og
Supertoscanere. Vinområderne Bourgogne og
Barolo (Piemonte) er på Unescos
verdensarvsliste. Bourgognes Côte d’Or er
climats og terroir, klostrenes inddeling af
vinmarkerne. Verdens dyreste vine, der
smager himmelsk og får englene til at synge.
Pinot Noirs hjemegn. Piemonte er samspillet
mellem bønder og natur, de simple
familiebrug, vinene for både konger og bønder
og borgerlige godtfolk. Nebbiolos hjemegn.
Lidt historie, lidt Unesco men frem for alt
vinen. Vi tager på en smagsrejse i områderne
og ser på forskelle og ligheder.

Det perfekte par: Mad og Vin
E72104
22/11
Grundelementer salt, sødt, surt, bitter, umani i
maden holdt op mod vinens syre, sødme,
alkohol, tannin og krop.
Det perfekte match (Le bon marriage)
afsøges, og vi ser på hvilke kombinationer, der
passer bedst sammen. Vil også tale lidt om
temperatur på såvel mad som vin.
Jeg tænker at have nogle menuer med fra en
række restauranter med tilhørende vinmenu
og vil præsentere menuen først og vi prøver
sammen at vælge en vin der passer til og så
herefter afsløre, hvad der er på restaurantens
vinmenu.
Smagning af 4 gode kvalitetsvine med
tilhørende mad prøver.

Efterår 2017
DOF Hørsholm Fritidsskole

Billedkunst
Tegne og malekurser
Foredrag: Vinens verden

Information og tilmelding på tlf. 70 20 65 74 eller via
hjemmesiden

www.fritidsskoler.dk
www.fritidsskoler.dk

Akvarel
Annelise Pio. 2078 4852
At male akvarel handler om at fange lyset og
de vibrerende farver mellem de dybe
kontraster. Det kan man kun, hvis man har
forståelse for akvarellens væsen og en god
portion viden om teknik og materialer. Holdene
er for øvede og der forudsættes kendskab til
Annelise Pio’s grundlæggende teknik.
For begyndere er introduktionskurset
nødvendig for at deltage i ugekurserne.
Akvarel. Introkursus
7 lektioner/en gang. Kr. 395
Fritidshuset i Rungsted.
E72301 Lør. 9.00-15.00. 30/9
Akvarel for øvede
24 lektioner/8 gange. Kr. 9025
Fritidshuset i Rungsted.
E72302 Ons. 9.00 - 11.45. Start 27/9
E72303 Ons. 12.15 - 15.00. Start 27/9
E72305 Tor.14.30 - 17.15. Start 28/9
Akvarel for øvede. Start 26/9
24 lektioner/8 gange. Kr.1195
Max 6 deltagere. Incl. leje af lokalet.
Kulturhuset, Islands Brygge. Kbh.
K72307 Tir. 9.00 -11.45
K72308 Tir.12.15 - 15.00
K72309 Tir. 15.15-18.00

www.fritidsskoler.dk
DOF Birkerød Fritidsskole
DOF Allerød Fritidsskole
DOF Frederikssund Fritidsskole
DOF Frederiksværk Fritidsskole
DOF Furesø Fritidsskole
DOF Hillerød Fritidsskole DOF Hørsholm Fritidsskole
Torup Kulturformidling

Bliv en bedre tegner
Ane Boa. 30202073
Tegning bruges til mange formål: Som værk i
sig selv, til illustration og som forelæg for
andet arbejde. Uanset hvad du vil med din
tegning og hvad du synes er sjovt, så er det
godt at kunne nogle teknikker der gør arbejdet
nemmere for dig. På workshoppen lærer du
om værktøj, tegneteknik, perspektivmetoder
og andre smutveje til at opnå det ønskede
udtryk.
Vi øver at være konstruktivt kritisk overfor
egne og andres værker, ved at stille en række
”spørgsmål” til værket selv, i stedet for
personen bag. På den måde kan vi også lære
af se på kunst som andre har fremstillet og at
nuancere vores opfattelse af skidt og godt.
Alle kan være med uanset niveau og det er
frivilligt om man vil vise sit arbejde frem.
13 lektioner/2 gange. Kr. 650
Lør./Søn. 10.00-16.00
Fritidshuset i Rungsted. lok. 11
E72311
9/9 og 10/9
Tegn som en mester
Ane Boa. 30202073
På holdet gennemgås værker fra
kunsthistorien og sammen undersøger vi
deres teknik og virkemidler.
Ud fra denne viden laver vi øvelser som giver
selvtillid og nye muligheder for kunstnerisk
udfoldelse, ikke kun indenfor tegnekunsten.
Tegning kan udføres ved blot at tage en blyant
i hånden og sætte den på papir, men det kan
gøres finere og nemmere, når man ved
hvilken blyant og hvilket papir der er bedst til
en opgave, samt hvordan man kan hjælpe sig
selv med tekniske hjælpemidler.
Vi starter med renæssancen hvor perspektivet
og flere teknikker til kopiering samt overførsel
af motiv er opfundet og arbejder os op
igennem vigtige historiske perioder og
metoder. Der bliver både billedgennemgang,
samtale og øvelser med fælles og individuel
vejledning. Dagens øvelser er beskrevet i den
tid vi taler om og vi udvider repertoiret med at
lave mere nutidige og frie parafraser. Det
bliver sjovt og udfordrende, uanset hvilket
niveau du har.
21 lektioner/6 gange. Kr. 925
Man. 13.00-16.00
Fritidshuset i Rungsted. lok. 11
E72312
25/9 - 6/11

Fra tegning til maleri
Natalia Fedoseeva Watts*. 60 46 87 08

Patchwork og syning til din garderobe
Christina Fos Christoffersen
Birkerød, Sjælsøskolen
Tor. 18.30–21.45
B72311 7/9, 5/10, 2/11, 7/12
Lør. 9.30–14.00
B72312 9/9, 7/10, 11/11, 2/12
Syning. Lis Thygesen
Grønnevang Skole, afd. Jespervej
Ons. 19.00-21.45
H72305 15 gange fra 27/9

Modul 1: øvelser med form: Tegning og
konstruktion af cylindre, keglestub, kasse,
kugle og perspektiv, lys og skygge, på farvet
papir med kul og hvidkridt, nature morte.
Modul 2: maleri på lærred efter forlæg.
Trinvis opbygning af billede.
1) komposition og skitsering af motiv.
2) arbejde på lærred efter forlæg.
12 lektioner/2 gange. Kr. 550
Lør./Søn. 10.00-15.30
Fritidshuset i Rungsted. lok. 11
E72306
4/11 og 5/11
* Kunstner med en klassisk kunstuddannelse
Diplom of Fine Art underviser
Diplom Artist-Designer
www.natawatts.com
wattsnata@hotmail.com

Kurser i Batik med Natalia
afholdes i Farum og Allerød.

Her underviser vi:
Fritidshuset i Rungsted.
Vestre Stationsvej 12, 2960 Rungsted.
Der tages forehold for trykfejl og ændringer
i de annoncerede kurser.

Filtworkshop. Henriette Rolf Larssen
Allerød, Engholmskolen
Lør./Søn. 10.00-16.00
A72306 11/11 og 12/11

Billedkunst for hele familien på
J.F. Willumsens Museum
Seline Rørbech
I samarbejde med J.F. Willumsens museum
i Frederikssund tilbyder DOF Frederikssund
Fritidsskole kreative søndage for voksne og
børn sammen.
Pris pr. gang: Kr. 125 incl. materialer for
voksen + et barn. Barn nr. 2 Kr. 50.
Max. to børn pr. voksen. Udgifter til
materialer er incl. i kursusprisen.
Søn.10.00-12.30
G72357
G72358
G81357
G81358
G81359

1/10
5/11
4/2
4/3
8/4

