


TILMELDING 
senest mandag  

22. juni 2020 
 

på anita@sindskole.dk eller 

via www.sindskole.dk 

Bispensgade 7A, 2. sal - 9000 Aalborg - 98 13 80 66  

Sommer udsalg. Kun kr. 20,- pr. lektion. 

Ved spørgsmål kontakt Anita på tlf. 25548598 

PILATES 
 
Holdnr.: 20250 
Underviser: Lene Holm 
Mandage og onsdage kl. 13.00 - 
14.20 
4 mødegange á 1,5 lektioner 
Pris: kr. 120,- 
 
 
Pilates er en træningsform, der giver styrke til  
både krop og sind. Øvelserne har fokus på  
sammenhængen mellem åndedræt og bevægelse, er  
langsomme og er ikke fysisk krævende.  
 
Vi arbejder hele kroppen igennem med øvelser der fremmer 
balancen, styrker musklerne og øger kropsbevidstheden. 
 
 

SUNDMAD MED SENSE 
 
Holdnr: 20280 
Underviser: Jane Andersen 
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 11.45  
Periode: 29/6 - 2/7 
4 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 240,- + 60 kr i materialer 
  
Holdnr: 20281 
Underviser: Jane Andersen 
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 11.45  
Periode: 8/7 - 12/7 
4 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 240,- + 60 kr i materialer 

Kom på sommer skole til madlavning på den sunde måde og 
masser af hygge. Vi skal prøve og lave smoothies, greenies 
her i sommer varmen. Vi skal lave alm hverdags mad på den 
sunde måde. Alt sammen efter Sense principperne hvor intet 
er forbudt. 

UGE 
28 - 29 

UGE 
27 - 28 



SOMMER KERAMIK 
Underviser: Anna Johannsdottir 

 
 
Holdnr: 20251 
Underviser: Anna Johannsdottir 
Mandag - Torsdag kl. 9.00 - 13.40 
Periode:  6/7 - 9/7 
4 mødegange á 5 lektioner 
Pris: kr. 400,- + 75,- i materialer. 
 
 
Holdnr: 20252 
Underviser: Anna Johannsdottir 
Mandag - Torsdag kl. 9.00 - 13.40 
Periode:  20/7 - 23/7 
4 mødegange á 5 lektioner 
Pris: kr. 400,- + 75,- i materialer. 
 
 
Holdnr: 20253 
Underviser: Anna Johannsdottir 
Mandag - Torsdag kl. 9.00 - 13.40 
Periode:  3/8 –6/8 
4 mødegange á 5 lektioner 
Pris: kr. 400,- + 75,- i materialer 
 
 
Slip fantasien løs i keramik-lokalet. 
Anna er klar med masser af inspiration 
i både farver og tekstur.  
 
Ta’ sommeren med ind i lokalet og eks- 
Perimentèr. Der vil blive mulighed for at  
lave produkter til Raku brænding. Selve  
Raku brændingen kræver, at du tager  
med op på hendes galleri om fredagen.  
 
Kurset er for alle, nye 
som kendte ansigter. 
 

SOMMER I KERAMIKVÆRKSTEDET HOLD A 

Holdnr.: 20254 

Underviser: Inge Frederiksen 

Lørdag - onsdag d. 27/6 - 1/7, uge 26/27 

Mandag - onsdag d. 27/7 - 29/7 uge 31 

Tidspunkt alle dage 9.00 - 14.30 

8 mødegange á 6 lektioner 

Pris: kr. 960,- + 200,- i materialer 

 

SOMMER I KERAMIKVÆRKSTEDET HOLD B 

Holdnr.: 20255 

Underviser: Inge Frederiksen 

Torsdag - søndag d. 2/7 - 5/7, uge 27 

Torsdag - fredag d. 30/7 - 31/7 uge 31 

Tidspunkt alle dage 9.00 - 14.30 

6 mødegange á 6 lektioner 

Pris: kr. 720,- + 150,- i materialer 
 
 
På dette sommerkursus vil vi arbejde med forskellige 
teknikker indenfor det keramiske udtryk. Vi vil nå vidt 
omkring med både pladeteknik, skulpturelt, og det mere 
bruger-venlige. 
 
Der vil blandt andet blive eksperimenteret med porce-
læns støbeler, sort skulpturler, stentøj, gipsforme, og 
meget andet. Vi arbejder ud fra en opgave, tema eller 
ide, som vi selv udvikler på. Det handler om at finde sit 
eget udtryk gennem forskellige teknikker. Vi arbejder 
spontant, intuitivt, entusiastisk og engageret. Der vil 
være inspiration at finde i værkstedet. Kurset er for alle 
som har lyst til at arbejde med ler. Her er plads til både 
den øvede og nybegynderen, da der undervises indivi-
duelt og på små hold. 
 
Et kursus hvor vi inspirerer os selv og hinanden. 

UGE 
26 - 27 

+31 

UGE 
27 

+31 

UGE 
28 

+30 
+32 



UGE 
28 

+30 

KROP, STEMME, RO/BEVÆGELSE, 
GLÆDE, NÆRVÆR, NYDELSE 
 
Hold nr.: 20260 
Underviser: Jannie Didia 
mandag - fredag kl. 12,30 - 15.15 
Periode: 6/7 - 10/7, uge 28 
5 mødegange à 3 lektioner 
Pris: kr. 300,- 
 
Kom og få lidt blid bevægelse og behagelig kontakt til din 
krop. Opdag hvordan vores stemme fortæller noget om 
det vi udtrykker, humør, vilje gennem styrken, betonin-
gen, vejrtrækningen. 
 
Nyd hvordan roen kan sænke sig, opdag hvordan roen 
altid er der, også når vi ikke mærker den. 
Med fokus på kroppen vil vi gennem oplæg og forskellige 
øvelser udforske kroppens signaler og udtryksformer. 
QiGong, yinyoga, TRE, dans, afspænding og leg kunne 
være noget af de ting vi vil benytte os af. Kom og få bed-
re kontakt til dig selv og din krop i nogle hyggelige timer. 
 
 
 

FAMILIE KONSTELLATIONER 
Hold nr.: 20261 
Underviser: Jannie Didia 
mandag - fredag kl. 9,00 - 11.45 
Periode: 20/7 - 24/7, uge 30 
5 mødegange à 3 lektioner 
Pris: kr. 300,- 
 
Når vi opdager, hvad vi har fået med fra vores familie – 
både det gode og det mindre gode, så kan vi begynde at 
sortere. Hvad hjælper os og hvad begrænser os. Hvordan 
kan det, der begrænser os, være en hjælp? Kom og bliv 
klogere på hvad vil du have med videre på livets vej. Vi 
vil udforske hvilken indflydelse slægten stadig har i dag. 
Hvad har du fået med fra din familie? Hvilken rolle har du 
fået tildelt og hvilke normer er der i din slægt. 

TEGNEKURSUS 
 
Holdnr: 20257 
Underviser: Oscar Vela 
Mandag - Fredag kl. 14.00 - 16.45 
Periode:  29/6 – 3/7 
5 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 300,- 
 
Kunne du tænke dig at lære tegne, at udforske, og eksperimen-
ter, at blande ting sammen i nye og uventede udtryk, at være 
en del af et kreativ eksperimentarium? Der kræves ingen forud-
sætninger end at være åben for at lade det indre legebarn folde 
sig ud, hvis du er nysgerrig, og åben, så er dette kursus noget 
for dig.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIGITAL KUNST 
 
Holdnr: 20258 
Underviser: Oscar Vela 
Mandag - Fredag kl. 10.00 - 12.45 
Periode:  29/6 – 3/7 
5 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 300,- 
 
Vi vil arbejde med programmet Photoshop, hvor du vil få gen-
nemgået nogle basale værktøjer til billedemanipulering. Du vil få 
redskaber til at opdage de fantastiske muligheder, som Pho-
toshop programmet giver for kunstnerisk udtryksformer. Jeg 
garanterer, at det er både spændende, fantastisk og sjovt. Det 
forudsætter kun, at du er vant til at bruge en computer. 
 

UGE 
27 



UGE 
28+30+32 

MEDITATION OG MINDFULNESS 
Hold nr.: 20262 
Underviser: Jannie Didia 
mandag - fredag kl. 12.30 - 15.15 
Periode: 20/7 - 24/7, uge 30 
5 mødegange à 3 lektioner 
Pris: kr. 300,- 
 
Her skal vi både sidde på stole, bevæge os og ligge på gulvet 
samt høre om hvorfor det her er så godt. Kom og vær med – du 
vil lære at blive bedre til at slappe af og få mere ro i dit liv. På 
kurset får du redskaber, som du kan bruge til at forebygge 
stress, bekymringer og dårlig søvn. Kurset viser dig vejen til et 
liv med mere energi og glæde. Det er hovedsageligt et praktisk 
kursus, hvor vi prøver mindfulnessøvelser, så du kan finde de 
øvelser, der passer dig bedst. Jeg vejleder dig trygt igennem 
øvelserne. Mindfulness er en enkel og effektiv metode til at fin-
de mere balance i livet. Du kan opleve afslappethed, øget nær-
vær og opmærksomhed, en oplevelse af ro og balance med li-
vet, som det nu er. Du vil mærke hvordan kroppens ubehag 
afspændes, følelserne balanceres og tankerne får mere klarhed. 
Mindfulness giver dig fornyet energi og øger din livskvalitet. 
 
 

LIVSGLÆDE, SELVTILLID OG UDSTRÅLING 
Hold nr.: 20259 
Underviser: Jannie Didia 
mandag - fredag kl. 9.0 - 11.45 
Periode: 6/7 - 10/7, uge 28 
5 mødegange à 3 lektioner 
Pris: kr. 300,- 
 
På dette kursus vil du arbejde med at blive bevidst om, hvad 
det er for nogle værdier, der giver dig livsglæde, hvordan du 
styrker din selvtillid og hvordan det påvirker det du udstråler. 
Vi vil arbejde med hvad det er, der får disse følelser til at vokse 
i dig , hvordan du får mere af det. Jannie vil komme med nogle 
oplæg omkring temaet, så vil vi tale om dine erfaringer og hvad 
du kan gøre for at få mere af det gode i dit liv. Det er i kroppen, 
vi mærker livsglæden og selvtilliden og det er kroppen der kan 
stråle, så vi vil også arbejde med kropsbevidsthed, -holdninger 
og -udtryk. 
 
 

FOTOSJOV OG FOTOKUNST 
Holdnr: 20273 
Underviser: Jan Høst Aaris 
Mandag - fredag  kl. 10.00 - 12.45  
Periode: 29/6 og  3/7, Uge 27 
5 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 300,- 
 
Holdnr: 20274 
Underviser: Jan Høst Aaris 
Mandag - fredag  kl. 10.00 - 12.45  
Periode: 13/7 og  17/7, Uge 29 
5 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 300,- 
 
Vi hygger, laver fotohumor, tager på fotoopdagelsesrejser i 
byen, laver naturbilleder, portrætter og selfies, maler med lys, 
leger med filtre, sætter kulør på tilværelsen og laver flotte for-
størrelser, som vi udstiller til glæde for andre. Alt det og meget 
mere kan du være med til. Kom og vær samen med andre gla-
de mennesker, der fotograferer, laver fotokunst og skaber sjo-
ve farverige billeder. Vi bruger smartphones. 
 
 

SKRIV NU 
Holdnr: 20275 
Underviser: Julie Midtgaard 
Mandag - fredag  kl. 9.00 - 11.45  
Periode: 3/8 –7/8 
5 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 300,- 
 
Det er sommerferie, og vi lader den tungere skriveteori ligge i 
denne uge og fokuserer på at få gang i skrivemusklerne med 
forskellige sjove og udfordrende skriveøvelser. Det er lige me-
get, om du interesserer dig for at skrive krimi, fantasy, realis-
me, biografi, romantik – eller noget derimellem. Det her er 
holdet for dig, der godt kunne tænke dig at få gang i din skriv-
ning, uanset om du er nybegynder eller øvet. Vi skriver sam-
men, og skriveøvelserne kan tages med hjem og bruges igen 
og igen. 

UGE 
26 - 27 

+31 

UGE 
32 



SY ET INDKØBSNET 
Holdnr: 20268 
Underviser: Mette Thrysøe 
Mandag og onsdag  kl. 13.30 - 16.15  
Periode: 13/7 og  15/7 
2 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 120,- 
 
Bæreposer er alt for dyre i butikkerne og vi skal skåne miljøet. 
Vi syr indkøbsnet og tasker af hvad vi nu har til overs i hjem-
met. Gamle gardiner, viskestykker, duge, cowboybukser og alt 
mulig andet. Medbring hvad du kan undvære, men der findes 
også stof på stedet. Kun fantasien sætter grænser! 
 
 

TUNESISK HÆKLING 
Holdnr: 20270 
Underviser: Mette Thrysøe 
Mandag og onsdag  kl. 13.30 - 16.15  
Periode: 20/7 og  22/7 
2 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 120,- 
 
En blanding imellem strikning og hækling. Det færdige arbejde 
giver en lidt fast struktur og er god til puder, tasker, vanter 
osv. Medbring evt selv uld eller akryl, men både garn og hæk-
lenåle findes på stedet. 
 
 

SY EN NEDERDEL 
Holdnr: 20272 
Underviser: Mette Thrysøe 
Mandag og onsdag  kl. 13.30 - 16.15  
Periode: 27/7 og  29/7 
2 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 120,- 
 
Vi syr nederdele, korte, lange, smalle, strutskørt, varme, lette, 
eller hvad du ønsker! Det kan gøres meget enkelt eller med lidt 
flere udfordringer. Medbring selv idé og stof. 

STRIK OG HÆKLING 
Holdnr: 20271 
Underviser: Mette Thrysøe 
Mandag, onsdag og Fredag kl. 10.00 - 12.45  
Periode: 27/7 - 31/7 
3 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 180,- 
 
Vi strikker og hækler hvad vi vil og hyggesnakker imens. Der 
vil være rig mulighed for at finde inspiration i lokalet og Mette 
hjælper gerne med at lære nye teknikker. 
 
 

FIMOLER 
Holdnr: 20264 
Underviser: Mette Thrysøe 
Mandag og onsdag  kl. 13.30 - 16.15  
Periode: 29/6 - 1/7 
2 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 120,- 
 
Vi arbejder med fimoler og laver knapper, perler, skafter til 
hæklenåle osv. Inspiration findes på stedet. 
 
 

PATCHWORK PÅ SNOR 
Holdnr: 20266 
Underviser: Mette Thrysøe 
Mandag og onsdag  kl. 13.30 - 16.15  
Periode: 6/7 og 8/7 
2 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 120,- 
 
Dette er en sjov teknik, hvor man kan sy skåle, tasker og bord-
skånere ved hjælp af stofstrimler, tørresnor og en symaskine! 
Medbring gerne et gammelt dynebetræk eller andet bomulds-
stof. Tørresnor kan købes på stedet. 

UGE 
31 

UGE 
30 

UGE 
29 

UGE 
28 

UGE 
27 

UGE 
31 



MALERI OG UNIKA SMYKKER 
Holdnr: 20278 
Underviser: Janne Larsen 
Mandag - torsdag kl. 14.15 - 17.00  
Fredag kl. 12.00 - 14.45 
Periode: 27/7 – 31/7 
5 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 325,- 
 
Fordyb dig i maleriet eller design og frem-
stil dit eget unika smykke i sølv eller horn. 
Kreativt værksted byder på mange mulig-
heder. Du vil blive introduceret til div. 
teknikker, som  du har brug for.  
Kurset kræver ingen forudgående  
kendskaber. 

STRIK OG HÆKLING 
Holdnr: 20263 
Underviser: Mette Thrysøe 
Mandag, onsdag og Fredag kl. 10.00 - 12.45  
Periode: 29/6 - 3/7 
3 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 180,- 
 
 

STRIK OG HÆKLING 
Holdnr: 20265 
Underviser: Mette Thrysøe 
Mandag, onsdag og Fredag kl. 10.00 - 12.45  
Periode: 6/7 - 10/7 
3 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 180,- 
 
 

STRIK OG HÆKLING 
Holdnr: 20267 
Underviser: Mette Thrysøe 
Mandag, onsdag og Fredag kl. 10.00 - 12.45  
Periode: 13/7 - 17/7 
3 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 180,- 
 
 

STRIK OG HÆKLING 
Holdnr: 20269 
Underviser: Mette Thrysøe 
Mandag, onsdag og Fredag kl. 10.00 - 12.45  
Periode: 20/7 - 24/7 
3 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 180,- 
 

UGE 
27 

 
 

28 
 
 
 

29 
 
 
 

30 

UGE 
31 



ENGELSK OPFRISK 
 
Holdnr: 20276 
Underviser: Majken Johansen 
Mandag - fredag  kl. 9.00 - 11.45  
Periode: 27/7 – 31/7 
5 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 300,- 
 
Vi opfrisker engelsk i korte dialoger og øver turistengelsk. Vi 
læser korte tekster fra noveller og stof om kultur og samfund. 
Vi arbejde med øvelser, der styrker dig i grammatik og engelsk 
ordforråd. Vi indlægger kreative stop-op pauser. 
 
 

NY TIDS FÆLLESSKABER 
 
Holdnr: 20276 
Underviser: Majken Johansen 
Mandag - fredag  kl. 12.15 - 15.00  
Periode: 27/7 – 31/7 
5 mødegange á 3 lektioner 
Pris: kr. 300,- 
 
Er du parat til den nye tids fællesskaber? Psykologi og Organi-
sation fortæller, hvordan vi opbygger og holder fællesskaber 
ved lige med vision og mål. Vi afprøver spændende planer og 
udvikler færdigheder. Vi åbner op for nytænkning. Få praktisk 
kunnen og bliv klog på de roller, du kan spille. Indhold: person-
lig formidling, innovativt arbejde, teknikker til samarbejde og 
dialog, kreativ tænkning og nye måder at organisere på. 

UGE 
31 

UGE 
31 

LAD NATUREN OG MINDFULNESS 
STYRKE DIN MENTALE SUNDHED 
 
Holdnr: 20279 
Underviser: Gitte Jensen 
Torsdag kl. 10.00 - 11.50 
Periode:  30/7 – 3/9 
6 mødegange á 2 lektioner 
Pris: kr. 240,- 
 
Naturen har en beroligende og helbredende effekt på menne-
sker, og vi kan få følelsen af at ”komme hjem” når vi færdes 
her, en kobling af mindfulness og ophold i naturen kan derfor 
hjælpe dig til større ro, mindre tankermylder, stress, tristhed 
og give dig bedre søvn, øget koncentration, energi og glæde. 
 
Kurset kombinerer mindfulness med natur, frisk luft, bevægel-
se, nærvær og socialt samvær, som kan hjælpe dig til øget 
selvværd og gøre dig mere handlekraftig. 
Undervisningen vil primært foregå ude, med små øvelser, som 
styrker din kropsbevidsthed, sanser og opmærksomhed og gi-
ver dig lidt indsigt i teorierne bag. 
 
Fokus vil være gode oplevelser og hjælp til at komme i gang 
med nye gode vaner og du vil få små hjemmeøvelser meste af 
tiden der kan styrke, både dit mentale og fysiske helbred. 
I alt 6 kursusgange startende den 30. juli og 6 uger frem. 
(altså sidste mødegang 3. september.) 

UGE 
31 - 36 


