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AUDONICON-PROGRAM 
vinter 2015 og forår 2016 
Indhold i foredrag/beskrivelser af disse, 
samt indhold i artikler m.v. er ikke nød-
vendigvis sammenfaldende med Høj-
skoleforeningens holdninger. 

Vi byder hermed velkommen til de nye 
arrangementer på Audonicon.  

 

Kurser og overnatning 
HUSK TILMELDING! 

I forbindelse med kurser er det muligt at 
bestille overnatning til 150 kr. pr. nat. 

Ved tilmelding opgives venligst navn, 
telefonnr. og gerne e-mail adresse. 

Oplys dato og ca. tidspunkt for ankomst 
samt antal overnatninger. 

Hvis ikke andet er nævnt, sker tilmel-
ding til: 
 

AUDONICONS KONTOR 
Grønnedalsvej 14 
8660 Skanderborg 

Telefon: 86 52 47 55 

Tirsdag - torsdag kl. 11-13 

E-mail: kontor@audonicon.dk 
 

Forplejning: 
I forbindelse med arrangementer på 
Audonicon kan arrangøren aftale for–
plejning med Corporate Cooking. 

Hjemmeside: www.corporatecooking.dk 
Køkkenet modtager en samlet bestilling 
ved min. 10 personer. 

 

INFORMATION  
OM AUDONICON 
»Højskoleforeningen for Rudolf Steiner-
pædagogik« er en landsforening, som 
p.t. tæller 350 medlemmer, der arbejder 
på at fremme Rudolf Steiners impulser. 
Højskoleforeningen har opført kursus- 
og undervisningsejendommen »Audoni-

con«, hvori der foregår et levende kul-
turpædagogisk arbejde med foredrag, 
kurser, stævner, koncerter og meget 
mere. 

Bliver man medlem af Højskoleforenin-
gen, får man tilsendt vore meddelelser 
om arrangementer og vore nyheds-
breve. 
 

Kontingent pr. år 
210 kr. for enlige og 320 kr. for par. 
Kan indbetales på: Reg. nr. 8401 kon-
tonr. 4200061. Husk at opgive navn og 
adresse. 
 

Gaver 

Til støtte for Højskoleforeningen for Ru-
dolf Steiner Pædagogik kan du løbende 
overføre beløb til reg.nr. 8401 kontonr. 
420 00 61.  

Hvis du ønsker at udnytte muligheden 
for fradrag af gavebidrag, skal du be-
nytte reg.nr. 8401 kontonr. 128 31 36. 
Angiv afsenderoplysninger inkl. person-
nummer, så Merkur Fonden kan indbe-
rette dit gavebidrag direkte til Skat. Du 
skal også angive flg. tekst: »Gaven er 
bestemt til uddeling« (d.v.s. gaven skal 
ikke tillægges fondens grundkapital). 
Har Merkur Fonden ikke dit person-
nummer, kan fradrag ikke opnås. 
 

Hjemmeside 
Audonicon har en hjemmeside, som bli-
ver redigeret løbende. Orientering om 
arrangementer i huset kan du også 
finde på siden: www.audonicon.dk. 

Også på Facebook kan man finde Au-
donicon på adressen https://www.face-
book.com/audonicon.skanderborg 
 

Audonicons Bogsalg 
og tlf. 8652 1117 har åbent tirsdag-tors-
dag kl. 13-16 samt fredag kl. 10-14. 
Desuden kan bøger altid bestilles på 
www.audoniconsbogsalg.dk 
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ARRANGEMENT ER PÅ  AUD ONI CON  

 

Torsdage kl. 16.00-17.00. I alt 6 gange. 
Første gang 20. august 2015 

Eurytmi 
Eurytmikursus i Hertha Levefællesskab. 

Underviser: Annette Fredslund 

Vi fortsætter kurset fra januar 2015. Nu 
med fokus på eurytmi og musik. Der vil 
også være øvelser, der målrettet styr-
ker de sundhedsfremmende kræfter. 

Alle er velkomne! 

OBS! Sted: Salen i Levefællesskabet, 
Hertha, Landsbyvænget 2, 8464 Galten. 

Der er diverse busforbindelser med 
stop tæt på Hertha. 

Tilmelding: Audonicons kontor på tlf.: 
8652 4755 eller kontor@audonicon.dk. 

Pris: 300 kr. Indsættes på Audonicons 
konto: 8401 – 4200061 mrk. »Eurytmi«. 

 

 

Fredag d. 4. til søndag d. 6. september 

Stævne med  
Heinz Buddemeier 

Fra sfæremusik til rock, rap 
og heavy metal. 

Musikkens skæbne og opgave i vor tid 

Når et menneske før slutningen af det 
19. århundrede tænkte nærmere over, 
hvad der berørte og bevægede ham, 
når han hørte musik, kom han frem til 
et resultat, som man med Jean Pauls 
ord kan udtrykke således: »Musik er en 
forkyndelse om sjælens himmelske 
hjemstavn«. Mange mennesker vidste 
også, at der fandtes en filosofisk ret-

færdiggørelse af denne opfattelse, og 
at den stammede fra Pythagoras. 

Få år efter det 20. århundredes begyn-
delse var denne musikopfattelse, som 
gik tilbage til Pythagoras og som var 
gældende i over 2000 år, næsten fuld-
stændig forsvundet fra kulturlivet. Grun-
den til dette omsving, som ved første 
øjekast virker uforståeligt, er det, som 
man kan kalde ’faldet ned i materialis-
men’. Med til dette fald ned i materia-
lismen hører, at de fleste mennesker er 
kommet frem til den overbevisning, at 
de ikke er andet end en særlig form for 
maskine. Helt i denne ånd forklarede 
det 19. århundredes naturvidenskabe-
ige materialisme også enkelte menne-
skeorganer, fx øje og øre, som maski-
ner. Særligt afgørende var Hermann 
Helmholtz’ arbejde (1821-1894). I bo-
gen ’Læren om toneoplevelsen som 
fysiologisk grundlag for musikteorien’ 
(1863) hævdede han, at menneskets 
musikalske oplevelser udelukkende op-
står på den måde som musikinstrumen-
ternes lydbølger forarbejdes af ’maskin-
øret’. 

På grundlag af det kendskab til menne-
skets sanseorganer, som udarbejdedes 
af videnskaben, byggede opfindere ma-
skiner, som efterlignede de menneske-
lige præstationer. På denne måde op-
stod telefon, grammofon og henimod 
slutningen af det 19. årh. filmkamera og 
filmfremviser. Særligt populær blev 
grammofonen. Med den opstod musik-
industrien. Kort tid efter opstod flere 
massemedier (aviser, ugeblade, film). 
Alle disse medier udgjorde tilsammen 
underholdnings-industrien. Desuden er 
det sådan, at opfattelsen at mennesket 
er en maskine, ikke kun frembragte de 
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optiske og akustiske medier, men den-
ne opfattelse er også grunden til det 
stigende behov for underholdning. Den 
som er overbevist om, at hans tanker, 
følelser og viljesimpulser blot, når det 
kommer til stykket, frembringes af en 
maskine, som på et eller andet tids-
punkt går til grunde, han må også kon-
stant overdøve og fortrænge denne 
kvælende forestilling fra sin bevidsthed. 
Denne anvendelse af musik fører til, at 
den åbner sig for kræfter og væsener 
som er fjendtligt indstillet overfor men-
nesket. På denne måde er der opstået 
musik som virker ødelæggende. Musik, 
som – i en tidssvarende skikkelse – er 
efterklang af sfæremusik, findes der 
stadigvæk som tidligere. Men den for-
trænges mere og mere. 

I seminaret vil den her antydede situa-
tion blive fremstillet mere udførligt, og 
enkelte eksempler vil blive nærmere 
undersøgt. Som supplement til dette vil 
vi også anstrenge os for at nå frem til 
en dybere musikforståelse. Det må ind-
trængende gøres klart, at det er af stor 
betydning for menneskehedens videre 
skæbne, hvilken retning musikken tager 
i fremtiden. 

Heinz Buddemeier. 

Sted: Audonicon,  
Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg. 

Fredag d. 4/9 kl. 19:30-21:30: Foredrag 

Lørdag d. 5/9 kl. 9:30-18:00: Semina-
ristisk arbejde. 

Søndag d. 6/9 kl. 9:30-12.30: Semina-
ristisk arbejde 

Pris: 450/300 kr. for stævnet,  
75 kr. for foredraget fredag aften. 

Måltider: Frokost og aftensmad lørdag, 
i alt: 250 kr. 

Arrangør: Foreningen Musik & Menneske 

Tilmelding til måltider senest 28. august 

Nærmere oplysning og tilmelding: 
Inge Schøler Christensen, ingesch@os.dk 

Onsdag den 16. september kl. 19:30 

Menneskeorganismen 
- et møde mellem stof og ånd 

Foredrag ved Anders Høier 

Pris: 60 kr. 

Blandt grundbegreberne i åndsviden-
skaben finder vi læren om menneskets 
væsensled: det fysiske, det æteriske, 
det sjælelige og jeget. 

I studiet af antroposofien og dens kul-
turfornyende impuls i bl.a. pædagogik, 
landbrug og lægekunst hviler arbejdet 
på en forståelse af disse led i men-
nesket! 

• Hvordan arbejder leddene sammen 
og danner menneskets organisme? 

• Hvad er forskellen på det fysiske, 
det sjælelige og det åndelige? 

• I hvilke organområder er de forskel-
lige led særligt virksomme? 

• Hvordan kan væsensleddene be-
fordre sundhed? 

Hvordan kan vi løfte os ud af en »kas-
setænkning«, hvor led blot føjer sig til 
led med kælder, stueetage, 1.sal m.m.? 
 

Lørdag den 19. september kl. 10 - 16 

Biodynamisk bikursus 
med jordbrugsteknolog Erik Frydenlund 

Honningbierne er truet af kendte og u-
kendte sygdomme og der er en stigen-
de erkendelse af at den moderne biavl, 
med fokus på kunstig dronning avl. Ind-
sættelse af vokstavler og fodring med 
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meget sukker er på bekostning af bier-
nes naturlige sundhed. 

På kurset vil vi se på alternative måder 
at holde bier på, som tilgodeser deres 
væsen og behov, hvilket giver bedre 
livsvilkår og større sundhed for bierne! 

Dagens program vil være: 

• 9:30-10:00: Ankomst og kaffe. 

• 10:00-12:30: Biernes udfordringer i 
dag, og hvordan kan vi bedre forstå 
dem som et kosmisk solvæsen. 

• 12:30-13:30: Middagspause. Det er 
muligt at bestille mad på Audonicon i 
forbindelse med tilmeldingen til kur-
set. 

• 13:30-14:30: Naturlig formering ved 
sværmning, start af nye familier, al-
ternative bistader, varoa behandling 
og presning af honning. 

• 14:40-15:00: Kaffe. 

• 15:00-16:00: Brug af Maria Thuns 
stjerne kalender i forbindelse med 
bierne, fremvisning af billeder og af-
slutning. 

Denne type biavl betyder: mindre arbej-
de, mindre kompliceret, færre omkost-
ninger, mindre honning, større sundhed 
og gladere bier. 

Kurset henvender sig til alle, som har 
eller som ønsker at få bier og dem, som 
bare ønsker at lære den fascinerende 
biverden bedre at kende. 

Erik Frydenlund er uddannet i biodyna-
misk landbrug på Emerson college i 
England, og til Jordbrugsteknolog på 
Dalum Landbrugsskole. Har beskæf-
tiget sig med Biodynamisk landbrug i 
30 år gennem praktisk arbejde i flere 
lande og i dag med selvstændigt råd-
givningsfirma. Holder løbende kurser i 
biodynamisk dyrkning, biavl, antropo-
sofi og eurytmi. 

Pris: 500 kr. inkl. kaffe og te. 

Tilmelding til Audonicons kontor: 
kontor@audonicon.dk / 8652 4755 
seneste tirsdag den 15. september. 

Spørgsmål om kurset til Erik Fryden-
lund på tlf. 2850 0037 eller på mail: 
erikfrydenlund@gmail.com 

Læs mere: http://www.erikfrydenlund.dk 
 
Onsdag den 23. september kl. 19:30 

At stemme sit instrument 
Foredrag ved Birte Kjær 
Pris: 60 kr. 

Embodiement er udviklet af Lievegoed 
instituttet i Hamburg. Den er videre-
udviklet fra Doris Bartels Rota-Terapi 
(fra at rotere). Den har et stort sanse-
motorisk potentiale. 

 

Den er en neurofysiologisk terapi, ikke 
kun ved svære forstyrrelser som f.eks. 
Cerebralparese, men også til sansefor-
styrrelser, indlæringsvanskeligheder og 
adfærdsforstyrrelser. Mange af disse 
problemer kan føres tilbage til tidlig mo-
torisk fejludvikling, som bunder i rester 
af tidlige reflekser og tonusforstyrrelser, 
som skal belive den motoriske udvikling 
og sanseintegrationen hele livet. Em-
bodiement behandler ikke symptomer, 
men virker på årsagen, tonusen bliver 
reguleret, hvorved også symptomerne 
forbedres eller i bedste fald forsvinder. 
Terapien virker også præventivt på 
eventuelle senere fremkomne proble-
mer. 
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Restreflek-
ser ses ikke 
enkeltvis, 
men over-
lapper hin-
anden, og 
kan således 
være svære 
at identifi-
cere.  
Øvelserne 
er rotations-
øvelser om 
kroppens 
akser, som 
udføres lig-
gende. 

Birte Kjær: Mangeårigt arbejde indenfor 
helsepædagogikken i Marjatta fælles-
skabet. - Bothmergymnast. - Leder af 
Bothmer Movement International`s ud-
dannelse i Danmark.  
Embodiementterapeut. 

 
Lørdag den 26. september kl. 16:00 

Fortælleeftermiddag  
ved Dorthe Rosendahl.  

Digte og prosa til 
stemningen i mikaels-
tiden vil danne ram-
men om en times 
begyndende efterår, 
hvor vi igen tænder for 
varmen og forsøger at 
tænde de inderlige lys 
i sjælen. – Vel mødt 

Entré: Frivillige bidrag til Audonicon. 

 
Mandage kl. 16.00-17.00. I alt 6 gange. 
Første gang den 19. oktober 2015 

Eurytmi 
Kursus i eurytmi. 

Underviser: Annette Fredslund 

Vi vil fordybe os i flere områder af eu-
rytmien, bl.a. toneverdenen. Der vil og-

så være øvelser, der målrettet styrker 
de sundhedsfremmende kræfter. 
Alle er velkomne! 

Sted: Audonicon 
Grønnedalsvej 14, Skanderborg 

Tilmelding: Audonicons kontor, 
tlf. 8652 4755 / kontor@audonicon.dk 
Pris: 300 kr. Indsættes på Audonicons 
konto: 8401 – 4200061 mrk. »Eurytmi«. 
 
Lørdag d. 14. november kl. 9:30-16:30 

Kristusoplevelsen i vor tid 
Foredrag ved Niels Henrik Nielsen, 
Eurytmi ved Kirstin Seddon, 
Sprogformning ved Dorthe Rosendahl 

Oplevelsen af Kristus er ikke den sam-
me til alle tider, men altid i forvandling. 
Rudolf Steiner beskrev en ny form for 
oplevelse, som ville tage til i løbet af 
det 20. århundrede. Dette kaldte han 
»Kristus tilsynekomst i det æteriske«. 
Der er mennesker, som har fortalt om 
spontane oplevelser af Kristusvæsenet. 
Men hvad er det overhovedet vi har 
med at gøre? Hvad vil det sige, at Kri-
stus er i det æteriske, og hvad er det 
der sker, når mennesker umiddelbart 
oplever Kristus? 

Disse spørgsmål vil vi arbejde med 
gennem foredrag, eurytmi og sprog-
formning, og der vil også være tid til 
samtale. 

• 09:30-10:45: Foredrag: »Kristus i det 
æteriske« 

• 10:45-11:15: Kaffepause 

• 11:15-12:15: Eurytmi 

• 12:30-13:30: Middagsmad. (Bestil-
ling afgives ved tilmelding) 

• 13:30-14:30: Sprogformning 

• 14:30-15:00: Kaffepause 

• 15:00-16:00: Foredrag: »Kristusople-
velser i vores tid« 

• 16:00-16:30: Afsluttende samtale. 
Kursusafgift: 500 kr. 
Tilmelding senest tirsdag den 10. no-
vember til Audonicons kontor. 
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I år kommer 
adventsforedraget 
og juleforedraget til 

at omhandle samme tema. 
Foredragene kan 

dog høres hver for sig! 

Lørdag den 14. november kl. 16:00 

Fortælleeftermiddag  
på Audonicon 
Fortælling ved Margit Andersson 

Det er ikke langt til Advent, en tid som 
kan være tung af forventningens hem-
meligheder. »Var det nu Nissen der be-
gynder at gøre sig gældende, eller«? 

Dette tema tages op til fortælleeftermid-
dagen på Audonicon. 

Vilhelm Bergsøes forfatterskab fører os 
ind i folkeeventyrerne om Nisserne, de-
res gøren og laden. »Hvorledes nisser-
ne blev til« og »Hvordan det gik til at de 
drog af lande«. Deres samvirke med 
menneskene er en kendt sag i folke-
munde. Vi kender »Nissen der flytter 
med« bedst som man tror man har fået 
rystet ham af. 

Det kunne man benytte som anledning 
til »forestillingsmodelleringer«, en appel 
til vores iboende medskabende, billed-
dannende evne. Som børn har vi en 
udviklingsfase, hvor den kan trænes og 
som voksne har vi den til rådighed i et 
givet omfang. 

Det, der ikke plejes, minimeres. Fore-
stillingerne, som ordene skaber på vo-

res indre scene, åbner for indlevelse og 
medfølelse. Vi medoplever og genople-
ver begivenhederne og får derved en 
personlig erfaring om overpersonlige 
sammenhænge. Det kan styrke eller 
formindske vores tiltro til det givne 
tema. 

Hvorom alting er, velkommen i al yd-
myghed til børn og barnlige sjæle. 

Entré: Frivillige bidrag til Audonicon. 
 
 

Onsdag den 18. november kl. 19:30 

Meditation som  
udforskning af sjælelivet 
Foredrag ved Troels Ussing 

Pris: 60 kr. 

Hvorledes kan den skjulte verden bag 
vort sjæleliv blive tilgængelig? Hvilke 
kræfter sættes i gang, når vi tænker og 
føler? Hvilke øvelser fører frem til en 
fordybet bevidsthed og selverkendelse? 

Troels Ussing, formand for Antropo-
sofisk Selskab, Danmark er tidligere 
steinerskolelærer, har grundlagt Rudolf 
Steiner Skolen i Vejle. Har grundlagt 
»Sanduko« - forening for Waldorfpæda-
gogisk Hjælpearbejde og arbejder med 
antroposofisk udviklingsarbejde i Øst-
afrika. 

Troels Ussing har gennem mange år 
særligt beskæftiget sig med antroposo-
fisk forskning.  
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Onsdag den 2. december kl. 19:30 

Mennesket og dets engel 
Adventsforedrag ved Anders Høier 

Pris: 60 kr. 

Når mennesket tænker, har englen 
mennesket i sin bevidsthed. Vi kan 
sige: Når jeg tænker bliver jeg tænkt! 

Vi følges alle hver især af et væsen, 
der er forbundet med os. Hvordan kan 
vi forbinde os tættere med vores engel i 
et fælles arbejdsområde?  

Der kan vi blive belivet og i adventsti-
den på en særlig måde. 

Den nye tænkning, fremtidens tænk-
ning, skal blive en »engle-tænkning«. 

Men der er områder i dagliglivets tænk-
ning, der må undgås, og hvordan gøres 
dette bedst i vor tid?  

 
 

1. juledag kl. 10:00 

Mennesket og dets ærkeengel 

Juleforedrag ved Niels Henrik Nielsen 

I løbet af de tolv hellige nætter finder 
der et ganske særligt møde sted. Et 
møde, som foregår dybt i sjælens un-
dergrund. Mennesket er ikke på noget 
tidspunkt i løbet af året tættere på livs-
ånden, på Logos. Og gennem dette 
møde kommer mennesket tæt på Kri-
stus. 

I denne tid kan vi i ordets virkelige be-
tydning opleve åndsnærvær. Særligt 
hvis vi forbereder os til det, vil vi kunne 
opleve eftervirkningerne af dette møde, 
som finder sted uden for vores bevidst-
hed.

Tirsdag den 5. januar 2016 kl. 19:30 
i Audoniconsalen 

Hellig tre Konger spil 
- spillet af skolens lærere, forældre  
og andre venner af skolen. 

Pris: Frivillige bidrag. 

For alle, som er interesserede i at se 
spillet. 

 
Onsdag den 6. januar 2016 kl. 10:00 

Hellig tre konger spillet 
Spilles for skolens børn og andre inter-
esserede. 

 
Lørdag den 6. februar 2016 kl. 16:00 

Fortælleeftermiddag 
ved Dorthe Rosendahl. 

 

Lørdag den 27. februar 2016 

En dag om sproget 

med Stefan Frister, Bente Møller  
og Dorthe Rosendahl. 

 

Fredag d. 4. marts - søndag d. 6. marts 

Stort forårs-stævne i 
Kunstens navn 
I de kunstneriske fag ligger en væ-
sentlig fremtidsimpuls. Udvikling af so-
ciale kompetencer, indre belivelse af 
kræfter, sundhedsfremmende proces-
ser, begejstrende elementer, fordybelse 
i livets fænomenologi er blot nogle af 
de værdier, der giver os mennesker en 
rigere verden til at dele med hinanden. 

• Hvordan hænger disse sammen med 
den enkelte kunstart? 

• Hvilke fælles kvaliteter finder vi i 
kunstarterne? 
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• Hvordan virker de ind på os hver 
især? 

Dette vil vi sammen arbejde os ind i på 
et spændende stævne i det kommende 
forår! 

 
Stævnet er for ALLE interesserede og 
kræver ingen forudgående viden eller 
kunnen. 

Stævnet vil til en begyndelse arbejde 
med følgende kunstarter: 

1) Goethes farvelære ved Anders Høier 

2) Maling ved Lise Austad 

3) Eurytmi ved Marianne Schlittler 

4) Plasticering ved Jeppe Flummer 

5) Sprogformning ved Dorthe Rosendahl 

6) Musik ved Jette Rymer 

 
 

Lørdag den 12. marts 2016 kl. 16:00 

Fortælleeftermiddag  
på Audonicon 
Fortælling ved Margit Andersson 

Velkommen til fortælledagen, som er 
den sidste i runden. 

Igen er Selma Lagerlöf inspirator til den 
årstidsstemning, vi nærmer os i den 
kristne tidsregning på vej til påsken. 

Som meste 
ren vejle- 
der lær- 
lingen,  
sådan  
fører hun  
lytteren ind  
i forskellige  
scenerier  
i det  
romerske  
kejserrige  
under  
Tiberius'  
regerings- 
tid, hvor  
ufattelige  
hændelser  
udspiller  
sig. 

Kom og hør, hvordan Jesu Kristi altom-
fattende storhed bliver antydet i »Den 
hellige Veronikas svededug«, som hel-
breder Kaiseren fra umålelig stor lidel-
se. Det sker takket være kejserens 
gamle tjenerinde Faustina, som påtager 
sig mange genvordigheder i kraft af den 
hengivelse og kærlighed, hun har til 
kejseren. 

Oplæsningen varer ca. 45 minutter. 

I al ydmyghed, Margit Andersson. 
 

Vær allerede nu 
opmærksom på, at 

i efteråret 2016 
gentages successen: 

 

Det usynlige 
menneske i os 

Kursus 
ved Kathrin Studer-Senn 
og Hans Rudolf Studer. 

Det bliver 
Fredag den 30. september, 

lørdag den 1. oktober 
og søndag den 2. oktober. 

Detaljeret program senere. 
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Audonicon udlejer meget gerne lokaler til kurser, 
konferencer, møder, klinik og meget andet.  

Henvendelse til kontoret på tlf. 8652 4755 eller
på mail kontor@audonicon.dk

 

Rudolf Steiner Lærer-
seminariet i

 Skanderborg
Kontakt Hanne Winterberg

E-mail: hannewinterberg@live.dk
Tlf. 8652 3295

- meget 
 mere 

 end  
bøger 

 

www.audoniconsbogsalg.dk 86521117

Vi er så småt i gang med plan–
lægning af ture rundt i landet 
med Bogbussen. Følg med  
på hjemmesiden hvorhen vi 
kommer og hvornår! 

NYHEDER: 
Morgen ved midnatt. Den unge Rudolf Steiners liv og samtid, verk og  

horisont 1861-1902. 974 sider. Af Kaj Skagen. Vidarforlaget ............... 598,- 

De 5 gyldne nøgler – til et omsorgsfuldt og udviklende liv  

med det lille barn under 7 år. Af Helle Heckmann ................................. 189,- 

Så meget godt i vente – en DVD om Niels Stokholm, der har  
dyrket jorden biodynamisk i rigtig mange år.   

En film af Phie Amboe ..................................................180,- 

Til oktober udkommer bogen: Niels Stokholm – I følelser, 
tanker, historie og handlinger. Som fortalt til Carsten Graff. 

Forventet pris ................................................................300,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Henvendelse: Dorthe Rosendahl 
rosendahl@audonicon.dk - 8613 4543 

   Kunstnerisk og terapeutisk 
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Oversigtskalender for arrangementer 
   Måned       Dato Tid      Foredragsholder/kunstner    Arrangementets titel 

August 20. 16:00 Annette Fredslund Eurytmi – i alt 6 gange. Afvikles 
på Levefællesskabet Hertha 

September 4. 
5. 
6. 

19:30 Heinz Buddemeier Buddemeierstævne 2015 

 16. 19:30 Anders Høier Menneskeorganismen – et møde 
mellem stof og ånd 

 19. 10:00 Erik Frydenlund Biodynamisk bi kursus 

 23. 19:30 Birte Kjær At stemme sit instrument 

 26. 16:00 Dorthe Rosendahl Fortælleeftermiddag 

Oktober 19. 16:00 Annette Fredslund Eurytmi – i alt 6 gange 

November 14. 09:30 Niels Henrik Nielsen 
Kirsten Seddon 
Dorthe Rosendahl 

Kristusoplevelasen i vor tid 

 14. 16:00 Margit Andersson Fortælleeftermiddag 

 18. 19:30 Troels Ussing Meditation som udforskning  
af sjælelivet 

December 02. 19:30 Anders Høier Mennesket og dets engel 

 25. 10:00 Niels Henrik Nielsen Mennesket og dets ærkeengel 

Januar 
2016 

5. 
6. 

19:30 
10:00 

Hellig tre Konger spil 
Hellig tre Konger spil 

Generalprøve for alle intreserede 
For skolens børn / interesserede 

Februar 
2016 

27.  Stefan Frister, Bente 
Møller, Dorthe Rosen-
dahl 

En dag om sproget 

Marts 
2016 

4. 
5. 
6. 

 Flere Stort forårs-stævne i  
Kunstens navn 

 12. 16:00 Margit Andersson Fortælleeftermiddag på 
Audonicon 

September 
Oktober 
2016 

30. 
1. 
2. 

Med–
deles 
senere 

Kathrin Studer-Senn og 
Hans Rudolf Studer 

Det usynlige menneske i os 

 
 


