11/9

1930

Antroposofiens Opgave i dag v/Ellen Thuesen

14/9 **)

1700

fredagsforedrag på seminariet

23/9 *)

1545-1645

Eurytmikursus2 v/Annette Fredslund

25/9

1930

Sanduko og Rudolf steinerskoler i Østafrika

9/10

1930

hvordan er det at gå på steinerskole v/helle madsen

12/10

1330-1630

Den trilaterale Kommission v/Dino Knudsen

20/10

1500

Med cello & Cykel v/Ida Riegels

23/10

1930

Waldorf 100 v/Jeppe Flummer

30/10

1930

Hvor står Vi? v/ Niels Henrik Nielsen

2/11

1000-1500

Sprogformningskursus v/Dorthe Rosendal

9/11

1600

Tærskelens Vogter -mysteriedrama af Rudolf Steiner

11/10

Eurytmiforestilling fra Schweiz nærmere oplysninger senere

16/11

1000-1500

Det usynlige Menneske workshop v/Dorthe Rosendal

16/11

1400

Er længsel en gave for mennesket? temadag

22/11 **)

1700

fredagsforedrag på seminariet

27/11

1930

glæden ved at miste v/helle madsen

30/11
4/12

Julebazar på Rudolf Steiner Skolen i Skanderborg
1930

4/12

Englen i Mennesket Mennesket i Englen, Anders Høier
Adventsspiral i Audonicons sal

13/12 **)

1700

fredagsforedrag på seminariet

25/12

1000

Juleforedrag v/Niels Henrik Nielsen

6/1

Hellig 3 Kongersspil

26/1

Rudolf Steiner Skolen i Skanderborgs Nytårskoncert
*) første gang ud af seks med en uges mellemrum
**) få nærmere oplysninger om foredragsholder og indhold
på seminariets hjemmeside eller facebook-profil
Entré til alle foredrag medmindre andet er anført kr. 75,- / kr. 60,-

Grønnedalsvej 14 Skanderborg - 86 52 47 55
www.audonicon.dk - kontor@audonicon.dk

- To overraskelser for cello
- Et fantastisk stykke for solo fløjte
- Eller tre stykker jeg har komponeret

- Tre stykker jeg selv har komponeret.
De giver tilsammen et indtryk af celloens væsen og karakter.
- Bachs cellosuite i G-dur

Ida Riegel fortæller om musikken og nogle af de oplevelser, hun har haft
på rejser med celloen på cykel. Hun fortæller også om, hvordan hun byggede celloen, og nogle af de overraskende erfaringer hun gjorde sig i den
proces. fortællingen er flettet ind i koncerten.

Fredagsforedraget
Foredragene indleder hver eneste indkald på
seminariet.
Foredragene er åbne for offentligheden og begynder klokken 17.
De varer en time, og entréen er kr. 50,- / kr.
25,De enkelte foredrag bliver annonceret på seminariets hjemmeside
www.opdragelseskunst.dk og på seminariets
facebook-profil.

På vore hylder har vi, som de eneste i Danmark, et stort udvalg af antroposofisk litteratur
på de nordiske sprog, tysk og engelsk.
Børnebøger, eventyr & legender. Pædagogisk
litteratur. Fagbøger til undervisningen: historie, fysik, matematik, kunst, geometri, biologi,
musik, eurytmi, gymnastik & sprog. Håndarbejds- og håndværksbøger, ernæring & medicin. Digte, romaner, drama, sprog.
Bivoksstifter og -blokke, modellér- & dekorationsvoks, akvarelfarver, farveblyanter fra
Stockmar.
Legetøj fra bl.a. Grimms, Ostheimer, Camphill
& Glückskäfer. Vort legetøj er fremstillet af naturmaterialer – træ, silke, uld, bomuld.
Kunsttryk, kortholdere, postkortserier, postkort, drejebilleder.
Julekalendere, klokkespil & fløjter. Bivokslys,
lysestager, swarovskiprismer & udvalgte
dvd’er.
Cremer og olier fra Weleda & æteriske olier.
Vi er som regel leveringsdygtige med det
samme, da vi er forlagsekspedition for Forlaget
Jupiter, Antroposofisk Forlag, Arché, & Audonicons Forlag. Det norske forlag Antropos.

Antroposofisk
Selskab
Merkurgruppen
Henvendelse
Esther Larsen 51523913
Jette Boye 20743713
Pelle Palm 50543718

Vi har naturligvis vores butik på Audonicon og
vores webshop.
Desuden har vi en bogbus, der drager rundt i
landet og besøger skoler og andre institutioner.
Vi kommer gerne når og hvis, der er behov og
mulighed for det.
Det er muligt at bestille varer på webshoppen,
telefonisk, pr. brev og e-mail.
Audonicons Bogsalg
Grønnedalsvej 14
8660 Skanderborg
86 52 11 17
bogsalg@audonicon.dk
www.AudoniconsBogsalg.dk
åbningstider
tirsdag
kl. 13 – 16
onsdag
kl. 13 – 16
torsdag
kl. 13 – 16
fredag
kl. 10 – 14

-

Meget mere end bøger

Indhold i foredrag/beskrivelser er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Højskoleforeningen for
Rudolf Steiner Pædagogiks holdninger. Desuden forbeholdes ret til ændringer.
INFORMATION OM AUDONICON
»Højskoleforeningen for Rudolf Steinerpædagogik« er en landsforening, som arbejder på at fremme
Rudolf Steiners impulser. Højskoleforeningen har opført kursus- og undervisningsejendommen »Audonicon«, hvori der foregår et levende kulturpædagogisk arbejde med foredrag, kurser, stævner, koncerter og meget mere.
Bliver man medlem af Højskoleforeningen, får man tilsendt vore meddelelser om arrangementer og
vore nyhedsbreve. Send os gerne din e-mail adresse, da vi derved sparer trykke- og portoomkostninger!
På Facebook kan man finde Audonicon
www.facebook.com/audonicon.skanderborg.
Kontingent pr. år
kr. 210,- for enlige og kr. 320,- for par. Indbetales på vores konto i Den almennyttige andelskasse
Merkur regnr. 8401 kontonr. 420 00 61.
Gaver
Til støtte for Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik kan du løbende overføre beløb til
reg.nr. 8401 konto 420 00 61.
Hvis du ønsker at udnytte muligheden for fradrag af gavebidrag, skal du benytte reg.nr. 8401 konto
128 31 36. Husk at angive afsenderoplysninger inkl. personnummer, så Merkur Fonden kan indberette dit gavebidrag direkte til Skat. Du skal også medsende flg. tekst: »Gaven er bestemt til uddeling«. Har Merkur Fonden ikke dit personnummer, kan fradrag ikke opnås.
Kurser og overnatning
I forbindelse med kurser er det muligt at bestille overnatning til kr.150,- pr. nat. Ved tilmelding opgives venligst navn, telefon nummer og gerne mailadresse. Oplys dato og ca. tidspunkt for ankomst
samt antal overnatninger.
Hvis ikke andet er nævnt sker tilmelding til Audonicons kontor – se bagsiden.
Kontoret har åbent tirsdag - torsdag kl. 11-13

