AOF Østsjælland
Kreativekurser
Akrylmaling
Holdet er til dig der
gerne vil prøve at
male eller bare gerne
vil i gang igen.
Undervisningen foregår mest individuelt
så du kan udvikle dig i dit eget tempo
og i den retning du finder interessant.
Vi arbejder med, hvordan man hurtigt
får gang i maleriet, laver baggrund,
placerer motivet/komposition, lys og
skygge m.m. Vi ser på farveblanding,
virkning af farver. Vi gennemgår
hvordan man kan arbejde med
forskellige materialer og teknikker
Kontakt mig gerne på mobil 41431806.
Hold 17271
Onsdage 18.45 – 21.00
Start den 21.2
Hold 17273
Lørdag og søndag 10.00 – 15.30
den 3.3, 4.3, 7.4, 8.4
Underviser: Tenna Vikke Winther
Gåsetårnsskolen Billedkunst
Pris: 915kr. 24 lektioner.

Musik
Guitar
Går du med en drøm om
at lære at spille guitar, så har du her
chancen.
Hold 17371
Torsdage 16.00 – 18.45
Start den 22.2
Underviser: Steen Filborne Engslev
Gåsetårnsskolen lok. 305
Pris: 675kr. 10 gange en ½ lektion.
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Klaver

Lær at spille klaver. Du kan have glæde
af det resten af livet. Hvad enten du er
øvet eller begynder, kan dette kursus
være lige noget for dig.
Hold 17373
Tirsdage 16.00 – 20.00
Start den 20.2
Underviser: Phil Nice
Gåsetårnsskolen Musik
Pris: 675kr. 10 gange en ½ lektion.

Sprogkurser
Tysk for begyndere
/letøvede
Dette kursus er både for nybegyndere
og for dem, som kan lidt tysk, men har
svært ved at bruge det i praksis. Vil du
gerne kunne føre små samtaler og klare
sig sprogligt i Tyskland? Vi begynder på
et let niveau, men går relativt hurtigt
frem. Vi fokuserer på at bruge sproget
mundtligt, arbejder samt med små
tekster, noget grammatik og spil.
Hold 17091
Tirsdage 19.00 – 21.00
Start den 20.2
Underviser: Luba Dalum - Larsen
Gåsetårnsskolen lok. 305
Pris: 900kr. 10 gange.

Russisk for begyndere
Har du interesse for
russisk sprog og kultur? Vil du måske
besøge Rusland og kunne tale lidt med
folk? Så dette kursus med en
russisklærer helt sikkert noget for dig.

Vi arbejder med alfabetet, udtale, lette
tekster og praktisk ordforråd.
Vi lærer at tale og forstå sproget og
bruger varierede og spændende
indlæringsformer.
Max 8 deltagere.
Hold 17093
Onsdage 19.00 – 21.00
Start den 21.2
Underviser: Luba Dalum - Larsen
Gåsetårnsskolen lok. 305
Pris: 1000kr. 10 gange.

Engelsk -

På kurset lægges der derfor vægt på at
øve mange situationer fra hverdagen.
Vi arbejder både sammen og i grupper
om italiensk kunst og kultur - herunder
især madkultur !
Du bliver trænet i at klare dig uden
parlør i Italien.
Hold 17095
Tirsdage 19.00 – 21.00
start den 20.2
Underviser: Stefano Chiari
Gåsetårnsskolen lok. 306
Pris: 900kr. 10 gange

samtaletræning
let øvede

Italiensk intensivt for

Kurset er for dig, som har lyst til at
blive fortroligt med at tale engelsk. Vi
lægger vægt på opbygning og træning
af det basale ordforråd, konstruktion af
sætninger og lette samtaler. Vi arbejder
med sproget gennem diskussioner og
samtaler om forskellige emner og du
lærer at kommunikere i
dagligdagssituationer samt situationer,
som kan opstå på rejser. Du får
desuden indblik i kultur, historie og
samfundsliv i engelsktalende lande.

Har du lyst til at lære noget italiensk,
men du har ikke ret meget tid i
hverdagen? Dette er et hurtigt og
intensivt kursus, hvor du kan
koncentrere din indsats ved at deltage
om lørdagen i stedet.
Kurset henvender sig til nybegyndere,
som vil lære sproget til rejsebrug. OBS!
Grammatik vil kun blive inddraget i det
omfang, det er relevant.
Dette kursus er for dig som har Italien
som næste rejsemål. Glæd dig til en
endnu sjovere ferie, hvor du kan
bestille mad og drikke, spørge om vej,
handle ind og forstår italienske ord.

Hold 17009
Torsdage 19.00 – 21.00
Start den 22.2
Underviser: Steen Filborne Engslev
Gåsetårnsskolen lok. 305
Pris: 900kr. 10 gange

Italiensk for øvede
Kurset er for dig, som allerede har fulgt
kursus i italiensk for let øvede - og som
er fortrolig med sprog og grammatik,
men som ønsker at blive bedre til at
tale og forstå sproget.

begyndere

Hold 17097
Lørdage 13.30 – 16.30
start den 14.4
Underviser: Stefano Chiari
Gåsetårnsskolen lok. 306
Pris: 700kr. 5 gange
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Ture forår 2018.
Viskum snaps
og Daugbjerg
kalkgruber.
Tag med på en
tur tilbage til middelalderens
forunderlige verden. På denne tur
besøger vi Viskum Snaps og Daugbjerg
Kalkgruber på Viborgegnen.
På Viskum Snaps hører vi om
middelalderens brug af urter, de
forskellige snapse, og får idéer til gør
det-selv-snapse og krydret med mange
gode historier m. m.
Efter frokost på stedets cafe går turen
til Daubjerg Kalkgruber, som er
Danmarks ældste kalkmine med en
historie der går ca. 1.500 år tilbage. Vi
får en guidet rundvisning, hvor vi ser
og hører om røveren Jens Langkniv og
de ca. 35.000 flagermus der overvintre
i de underjordiske kalkgruber.
Prisen er inkl. bus, entre, guide,
frokost.
17573 Lørdag 14.04. kl.: 06:15 - 22:30
Sted: Stensved, P-plads afkørsel. 37
Pris: 795kr.
Christianshavn, Ørestaden og
Dragør.
En del af
København
ligger på et par
øer, men få
tænker over
det. Vi tager
en tur rundt på den meget
kontrastfulde del af København.
Vi starter med en rundvisning på det
gamle Christianshavn med kanal,
købmandsgårde og fantastiske
baggårde og kirker.
Herfra kører vi over på øen Amager,
som i dag er det sted, hvor udviklingen
sker i København. Vi tager på besøg i
Ørestaden og Amager Strandpark, hvor
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nogle af Danmarks bedste
arkitektfirmaer skaber de mange
boliger som er Københavns nye
Manhattan. Undervejs spiser vi frokost i
den gamle sejlklub i Sundby med udsigt
til det travle Øresund. Efter frokost går
turen til det gamle Amager - St.
Magleby - en velbevaret bonde by og
Dragør - den smukkeste skipper by begge byer få kilometer fra Københavns
centrum. I begge byer går vi en lille
rundtur og vi slutter med kaffe i
Dragør. Prisen er inkl. entre, guide,
frokost og kaffe.
17574 Lørdag 05.05. kl.: 06:15 - 20:30
Sted: Stensved, P-plads afkørsel. 37
Pris: 695kr.
Sofiero.

Tæt ved Helsingborg ligger den tidligere
kongelige sommerresidens, Sofiero,
omgivet af en skøn park. Stedet blev
sommerresidens for den svenske kong
Gustav VI Adolf og kronprinsesse
Margaretha, dronning Ingrids mor.
Dronning Ingrids far var interesseret i
haven og især dyrkning af
rododendron. I dag er stedet offentligt
tilgængeligt og netop i maj måned
blomstrer de mere end 10.000
rododendron. Efter en guidet
rundvisning i parken får vi en dejlig
frokost, herefter vil der være mulighed
for at opleve parken på egen hånd,
inden turen går hjemad.
Prisen er inkl. entre, guide, frokost.
17575 Lørdag 26.05. kl.: 06:15 - 20:30
Sted: Stensved, P-plads afkørsel. 37
Pris: 725kr.

