NORDJYLLAND

Mariagerfjord Gymnasium

MARIAGERFJORD

Amerikavej 5, 9500 Hobro
DEBATSKABENDE FOREDRAG:
RASMUS TANTHOLDT
– VERDEN ER STADIG NY

Vi kender Rasmus som TV2’s udenrigskorrespondent fra
mange af verdens brændpunkter. Hør Rasmus fortælle
om sine rørende, spændende og indimellem voldsomme
oplevelser fra den verden, der er hans arbejdsplads.
Om de situationer, hvor han troede han skulle dø, og om
de mange etiske overvejelser og svære dilemmaer han står
over for, hver gang han er af sted. Et farligt og voldsomt
job - men samtidig også et job han brænder for mere end
noget andet!
Rasmus tager nogle bøger med til salg, og er selvfølgelig
også parat med signatur og autografer.
Tilmelding: Tlf. 72 13 23 01 eller
www.nord.aof.dk (skriv holdnummer i søgefeltet)
Onsdag kl. 19:00 - 21:00
Den 25-10-2017
Kr. 100
Rasmus Tantholdt
Holdnr. 846-1649

Bymarkskolen Hobro
Søndre Ringvej 9, 9500 Hobro
FOTOKURSUS FOR BEGYNDERE
WEEKENDKURSUS

Kurset har til formål at give kursisten et godt kendskab til
fotograferingens fantastisk verden. Der vil blive undervist
i de mest basale grundprincipper i fotografering, iso,
blænde, lukkertid, kompositioner, lys mm. Flere gange i
løbet af weekenden vil kursisterne skulle ”i marken” og
teste noget af det lærde. Teknikker til fotografering af
børn, modeller, grupper, dyr, produkter vil også blive vendt
sammen med en masse små nyttige tips og tricks, som
fotografen vil give gennem undervisningen.

AOF din lokale
aftenskole

2017

Lørdag den 18-11-2017 kl. 09:00 - 14:30
Søndag den 19-11-2017 kl. 09:00 - 14:30
Kr. 432
Henrik Sandberg, Tlf.: 28 61 60 70
Holdnr. 846-1647

	 nord.aof.dk
aftenskolen aof nord

☎ 72 13 23 01

Lørdag den 11-11-2017 kl. 09:00 - 14:30
Søndag den 12-11-2017 kl. 09:00 - 14:30
Kr. 432
Henrik Sandberg, Tlf.: 28 61 60 70
Holdnr. 846-1648

AOFNORD-AFTENSKOLEN.DK

Hadsund Kulturcenter/Bibliotek

Kanogården

Kirkegade 2-4, Hadsund

Brohusvej 18, 9500 Hobro

SENIORDANS

Seniordans er godt for både hoved - hjerte - ben.
Du behøver ikke at tage en partner med, da vi danser
som røde og blå. Kom og prøv - du kan kun blive i godt
humør.
Torsdag kl. 13:00 - 14:50
Start 07-09-2017
13 gange - Kr. 407
Birthe Christiansen, Tlf.: .30 69 72 95
Holdnr. 846-1643

MANDE(NA)TUR

Er du til kanotur, mad over bål og i jordovn, smuk natur
og maskulint fællesskab så er du, som født til dette
arrangement. Kom selv eller tag vennerne med - kedeligt
bliver det ikke.
Optænding af jordovn + tilberedelse af aftensmad
Frokost: Æggepandekage over bål + lidt godt fra Onsild
Slagterhus. Medbring selv drikkelse.
Aftensmaden kommes i jordovnen
- røget skinke. Fra Onsild Slagterhus.

Hobro Medborgerhus

Kanotur: 2-3 timer

Skibsgade 26, Hobro

Aftensmad med hygge, fællesskab og latter.
Medbring selv drikkelse.

MALERI ACRYL/OLIE

Øvrige aktiviteter i løbet af dagen - alt efter vejret:
Byg et driftssikkert bål, byg en tipi, Bueskydning.

Du kommer til at udforske og lege med at lave billeder,
af dit eget billedmæssige interesse. Undervisningen
består af korte fælles øvelser, til forståelse af
teoretiske begreber. Støtte og vejledning. Fælles
billedgennemgang, for at få større bevidsthed om hvilke
faktorer, der får et billed til at fungere. Medbring egen
materiale.
Tirsdag kl. 19:00 - 21:45
Start 26-09-2017
10 gange - Kr. 1080
Kiss Jönsson, Tlf.: 29 86 82 56
Holdnr. 846-1645

Kano og andre materialer, samt frokost og aftensmad:
Kr. 400 - betales til underviser.
Fri kaffe, the og postevand hele dagen.
Mulighed for overnatning: Kr. 100 pr. person.
Lørdag den 16-09-2017, kl. 11:00 - 21:00
Kr. 360
Carsten Nørgaard
Holdnr. 846-1650
Søndag den 17-09-2017, kl. 11:00 - 21:00
Kr. 360
Carsten Nørgaard
Holdnr. 846-1651

Kunsthuset
Øster Allé 16, Hadsund
KREATIVE MANDAGE
- VI TEGNER OG MALER

På dette kursus møder du både en nybegynder, og den
mere øvede der har været med i flere år. Derfor sker det
også yderst sjældent, at der er nogen der går tom for
inspiration! Og skulle det ske, er der masser af kunstmateriale i huset! Jeg sætter en ære i at undervise
hver enkelt individuelt, og på det niveau du er på. Jeg
underviser i forskellige teknikker inden for tegning og
maleri. Øvelser gennemgås efter dine ønsker og behov,
men der vil altid være rig mulighed for fri udfoldelse og at
arbejde med dine egne billeder. Jeg står klar til at hjælper
og yder ”førstehjælp”, når du møder ”muren”.

EN DAG MED HEST VED SKJALS Å
Med fuld forplejning på idylliske Kanogaarden
Denne dag er for både øvede og uøvede ryttere.

Program for dagen:
Kl. 9.00
Vi mødes på Kanogaarden til
morgenmad, hvor Carsten Nørgaard
vil fortælle om dagens program.
Ca. Kl. 10.15

Vi ankommer til det imponerende
Vasehus Ridecenter, hvor Elisabeth
står for introduktion og ridning
på bane.

Ca. kl. 12.30

Vi er tilbage på Kanogaarden, hvor der
venter frokost og socialt samvær.
Og så skal vi lige have gjort jordovnen
klar til aftensmaden.

Ca. kl. 14.30

Guidet tur i den smukke natur omkring
Skjals Å. Efter turen sadler vi af, som
det sig hør og bør.

Ca. kl. 16.45

Kaffe på Kanogaarden og Carsten viser
jer Odins Alter, Nordjyllands mest
gådefulde oldtidsminde.

Ca. 18.00-21.00 Aftensmad mv.
Er man uøvet, kræves der en trækker.
Dette koster kr. 130 pr. time pr person - ca. 2 timer.
Dette afregnes med ridecentret.
Lørdag den 07-10-2017, kl. 09:00 - 21:00
Kr. 1300 inkl. hest, undervisning, guide og forplejning
Carsten Nørgaard
Holdnr. 846-1652

Mandag kl. 19:00 - 21:45
Start 25-09-2017
10 gange - Kr. 1080
Kiss Jönsson, Tlf.: 29 86 82 56
Holdnr. 846-1646

Søndag den 08-10-2017, kl. 09:00 - 21:00
Kr. 1300 inkl. hest, undervisning, guide og forplejning
Carsten Nørgaard
Holdnr. 846-1653
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