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Priser
Kursusprisen er kr. 3.275 for dobbeltværelse
og kr. 300 ekstra for enkeltværelse.
Prisen omfatter undervisning, kost og logi samt sengetøj.
Prisen for hjemmeboende er kr. 2.875 og omfatter undervisning
og middagsmad.

Tilmelding, betaling samt ankomst/afrejse
Når du har tilmeldt dig, vil du modtage bekræftelse på tilmelding
samt et deltagernummer.
Tilmeldingsfrist 1. juni 2009
Kursuspris indbetales på bankkonto:
Reg. Nr. 8401 og kontonummer: 0004208452
Skriv venligst det modtagne deltagernummer på indbetalingen
Ankomst søndag den 21. juni mellem 15.00 og 17.30.
Afrejse lørdag den 27. juni ca. kl. 10 efter morgensamling.

Sendes til

Europahøjskolen på Kalø præsenterer:
En uge i Dylans tegn.

Bob Dylan Revisited:
Bob till you drop
21. – 27. juni 2009
Kursusleder Neal Ashley Conrad

Europahøjskolen på Kalø
Skovridervej 1 – DK-8410 Rønde

Pris fra kr. 3.275
– læs mere på bagsiden

Skovridervej 1
DK-8410 Rønde
+45 86 37 12 86
www.europahojskolen.dk
adm@europahojskolen.dk

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 86 37 12 86 · adm@europahojskolen.dk eller Neal
Ashley Conrad · Mobil: 20 84 90 85 · www.nealashleyconrad.dk eller Forstander Erik Boel · Mobil: 22 40 27 61

europa højskolen
dannelse til verdensborger

Tiden går – Dylan består
Her er chancen for at stille skarpt på Bob Dylans
udgivelser og kulturelle betydning gennem fire
årtier. Vi skal lytte til hans stemme, hans sange
og høre dem fortolket af andre.
Under devisen Bob till you drop! skal vi tune os
ind på sangskriveren og musikeren Bob Dylan
og få nærmere indblik i hans omsiggribende
virke.
Vi tror ofte, at vi ved hvor vi har ham, men før
vi får stavet til hans virkelige navn er han

for længst rykket further down the line. Dylan
er konstant on the move – koncertaktuel i en
eller anden by eller klar med endnu en skive,
alt imens bootleg efter bootleg ser dagens
lys, senest Tell Tale Signs. Rare and unrelased
1989-2006.
Dylan går i blodet, i kroppen og besætter vores
tanker og drømme med udtryk, med uforligneligt
fængende vers og toner, som i den mesterlige
sang ”Up To Me” fra 1974:

Gennem foredrag, workshops, koncerter og udvekslinger på kryds og tværs vil der blive mulighed for at vende og dreje Dylan, så hver eneste
kursist får noget helt nyt at vide.
Vi skal møde dynaloger, musikere, digtere, forfattere, afdankede 68´ere og nye, purunge
speedede bobister.
He not busy being born is busy dying!
Medvirkende:

If we never meet again, baby remember me. How
my lone guitar played sweet for you, that old
time melody. And the harmonica around my
neck, I blew it for you free. No one else could play
that tune. You know it was up to me.

Anders Mortensen
Asger Schnack,
Christian Braad Thomsen
Christoffer Henneberg
Klaus Lynggaard
Neal Ashley Conrad
Peter H. Olesen m.fl.

Derfor må vi tilbage og lytte og holde os ajour og
forsøge at stille skarpt på, hvad det er, han nu
har frembragt, og hvorfor generation efter generation bliver véd med at tænde på hans udtryk,
som mange helt unge gør i disse år - eller at gengenopdage ham for hundrede og syttende gang,
som meget ældre Dylanfreaks gør. Dylan taler til
alle generationer.

Der tages forbehold for ændringer.
Se programmet på www.europahojskolen.dk

TILMELDINGSBLANKET (BOB DYLAN REVISITED: BOB TILL YOU DROP)
Navn:

Det er selvfølgelig umuligt at nå omkring over 45
års virke i løbet af en uges sommerkursus. Men
vi kommer langt ved at gå i dybden med udvalgte Dylanhovedværker fra hvert årti.

Adresse:

Bob Dylan står som sangskriveren over dem alle
og har for længst udødeliggjort sig selv i levende
live. Men hvad er det han kan? Hvad er det han
står for? Og hvad har han kulturelt betydet?
Flere spørgsmål brænder på læben: Hvilken
kunstner har nogensinde rykket så mange mennesker kulturelt på kryds og tværs? Indefra og
ud! Konstant i gang med skarpe, klare sange til
hjertet, til sjælen, til sanserne, til vores indre
mørke og vores huller i hovedet...

Email:

Postnummer:

By:

Cpr:

Telefon:

Vegetar (sæt kryds)

Jeg spiser ikke svinekød (sæt kryds)

Jeg ønsker at bo (på): dobbeltværelse
(kr. 3275)

Dato:

Underskrift

enkeltværelse
(+ kr. 300)

hjemme
(kr. 2875)

