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Præstø, januar 2012       

 

Kære lokalforening og arrangør!       

Vi har noget på hjerte. 

 

       

Vi tilbyder foredrag til overkommelige priser for lokale foreninger, seniorklubber, loger, aftenskoler, 

folkeuniversiteter og lignende. Vores foredrag er ofte udviklet i forbindelse med højskolearbejde, så der er 

en stemning af højskole hos os. Mange af vores foredrag kan ledsages af sange fra højskolesangbogen, hvis 

blot der er klaver til rådighed hos jer. 

En del af vores tilbud kommer direkte fra den danske højskoletradition, er udviklet på højskoler rundt i 

landet: højskoleforedrag, højskolemusik, musiske fortællinger og musik …  

Vi bygger på faglighed, fordybelse og formidling i en form, som er til at forstå! 

Se nærmere på de næste sider og på www.plus50.nu eller ring på 40 55 36 45   

Sammen med flere informationer om os, kan I også finde vores katalog på www.plus50.nu 

Hos plus50.nu håber vi, I finder alt det, I har lyst til at høre om og høre på. Vi glæder os til at høre fra jer! 

Venlig hilsen plus50.nu v/Pia Dahl               

Kataloget til de her nævnte tilbud kan allerede nu downloades fra vores hjemmeside. Vore øvrige kataloger 

kan rekvireres på tlf.40 55 36 45 eller findes på www.plus50.nu i løbet af februar og marts 2012. Det 

drejer sig om koncerttilbud til musikforeninger og kirker, om foredrag i Tyskland samt om foredragstilbud 

til uddannelsesinstitutioner og seniorer i erhverv.  

Alle vores foredrag, hvor der ikke i forvejen indgår musik, kan indrammes af fællessang efter 

Højskolesangbogen på en måde, der sætter foredraget i et logisk og aktivt perspektiv. 

http://www.plus50.nu/
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Vores holdning og priser 

Vores foredragsholdere og musikerne er engagerede i faglighed, fordybelse og formidling.   

Med Grundtvigs tanker om at uddannelse og dannelse skal være hver mands eje og mulighed, har vi 

tilrettelagt tilbuddene i dette katalog, så alle kan være med. Vores priser er generelt overkommelige. 

Bemærk, vi beregner ikke transportgodtgørelse.  

Vi arbejder ud fra princippet: ”Noget for enhver smag, ethvert behov og enhver pengepung”. 

 

Foredragsholdere, fortællere og musikere v/plus50.nu: 

Annette Hilbert: erhvervspsykolog, indehaver af www.acosti.dk 

Birgitte Saltorp: teolog/præst, forfatter til bogen ”Når det bliver alvor” 

Erik Lindsø: forfatter, foredragsholder og kulturjournalist. Har udgivet bogen ”Der er nu noget ved livet, 

man ikke finder andre steder. Livsbetragtninger.” 

Hanne Kofoed: sygeplejerske, sundhedskonsulent 

Jessie Adamsen: højskolelærer, indehaver af www.pilevaerksted.dk 

Lise Dahl Sonne: cand.merc. fra Copenhagen Business School, CBS, 2011 

Marian De Blanck: sangstuderende, rytmisk musik  

Mette Kathrine Jensen: konservatorieudannet folkemusiker, www.mettekathrine.dk.  

Pia Dahl: højskolelærer, korleder, organist, cand.pæd., konservatorieuddannet blokfløjtespiller, indehaver 

af www.plus50.nu 

Randi K. Pedersen: journalist, redaktør, anmelder og indehaver af www.UgeXpressen.dk.  
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Foredrag med fagligt tilsnit    

 

Det handler om os selv …  

Når det bliver alvor, i ord, lyd og musik.   Birgitte Saltorp og Pia Dahl    

Livsvitaminer – livet begynder nu.   Birgitte Saltorp   

Døden og den døende – hvad er det, vi er så bange for?  Hanne Kofoed    

Ud under åben himmel – motion i det fri – egenomsorg.  Hanne Kofoed    

Demens … foredrag under udvikling.   Hanne Kofoed.   Nyt 

Musikalitet, - er det noget, der kommer os alle ved?  Pia Dahl   Nyt 

Vi synger efter Højskolesangbogen. Introduktion til sangene. Pia Dahl  

Folkemusik i toner og fortælling, fra Balkan, Norden og andre lande. Mette Kathrine Jensen og Pia Dahl 

 

Det handler om vores historie … 

Hildegard og Birgitta – middelalderens stærke kvinder.   Birgitte Saltorp  

Middelalderhistorier, middelalderkvinder og middelaldermusik.  Jessie Adamsen og Pia Dahl  

Kalkmalerier med særligt fokus på kirker på Møn og Lolland.  Pia Dahl   

Chr. IV og hans samtid.     Pia Dahl   

Verdenshistorien og optakten til den danske guldalder.   Birgitte Saltorp  

Guldaldercauseri. Fra stinkende storby til mødet med komponister og andre kunstnere. Pia Dahl  

H.C. Ørsted og guldalderens videnskabsmænd.   Birgitte Saltorp  

De levendes land. En poetisk-musikalsk fortælling om Grundtvig.  Erik Lindsø og Pia Dahl  

Dronningens Gobeliner, om Danmarks historie i et kunstnerisk udtryk.  Pia Dahl    

Musikkens historie set gennem en blokfløjte. Indblik og overblik.  Pia Dahl     

10 blokfløjter og 1 blokfløjtespiller. Fortællekoncert.    Pia Dahl  Nyt 

Forårets sange og salmer     Pia Dahl  Nyt 

Carl Nielsen i Højskolesangbogen   Pia Dahl  Nyt
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Personlige skildringer 

Livsglæde – om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling.  Annette Hilbert og Pia Dahl  

Fra bank til pil. Fællessang Pia Dahl    Jessie Adamsen.  

Smagsdommer i 30 år. Fra Land & Folk til B.T. Fællessang v/Pia Dahl  Randi K. Pedersen.  

Ung i dag. Fællessang v/Pia Dahl    Marian De Blanck. 

På et hospital i Filippinerne.    Lise Dahl Sonne og Pia Dahl  

Pilgrimsvandring i Nordspanien.    Hanne Kofoed   

”Babuschka” bliver ikke fyret og færdig. Om iværksætteri Pia Dahl  Nyt 

Rejseforedrag – udfordringer til hest, på vulkaner gennem Island.  Pia Dahl   

Jugoslavien i 70erne, en personlig skildring.   Pia Dahl  

  

Og nogle causerier …  

En go times tid om musikalitet med musiske historier, krydret med Gittes monologer.  Pia Dahl  

En opsang af Carit Etlars Kulso, – om hekse engang og i dag.   Pia Dahl   

 

 

Nye aktiviteter i støbeskeen 

plus50.nu kom til verden i 2010 med rigtig fart over feltet pr. 1. januar 2011. Vi er stadig i 

etableringsfasen med selve konceptet, mens indholdet med foredrag og musik er udviklet gennem mange 

års aktiviteter, koncerter, undervisning, foredragsvirksomhed og – ikke mindst – personlige venskaber.   

I løbet af 2011 tog det hele form, og vi kom på landevejene med vores tilbud. Nu har vi fået etableret en 

hjemmeside, og vi håber, mange vil besøge den. Ideer og forslag til nye foredrag er under stadig udvikling, 

og vi hører også gerne fra JER, hvis I har ønsker og forslag til nye tilbud fra os.  

I 2012 går vi også i luften med tilbud i Tyskland, tilbud til koncertarrangører og tilbud til 

uddannelsesinstitutioner og seniorer i erhverv.  

Tilbuddene i dette katalog er målrettet den folkelige oplysning 

for klubber / forsamlinger af alle slags og folkeuniversiteter i 

hele Danmark.  
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Donationer til kampen mod Trafficking  

I forbindelse med udvalgte foredrag doneres fra plus50.nu 100 kr. til soroptimisternes arbejde mod 

trafficking. Læs mere på www.plus50.nu.     

Venlig hilsen Pia Dahl   

Administrator:  

Pia Dahl, Præstø  

Ambassadør: 

Børge Østergaard Hansen, Skjern 

Bogholder:  

Jessie Reedtz Adamsen, Haslev 

Revision:  

Bjarne Nyboe, Randers, www.regnezone.dk  

Booking:  

Jylland, Fyn: Børge Østergaard Hansen, tlf. 97 36 20 60 – 21 42 32 60 mail: boeh@skjern-net.dk 

Sjælland, Sydhavsøerne: Pia Dahl, tlf. 4055 3645         mail: info@pd-magicflute.dk  

Kontrakter: Bekræftelse med regning på aftaler sendes fra +50.nu Adelgade 41, 1. sal, 4720 Præstø.   

Alle ydelser er momsfri. Der opkræves ikke transportgodtgørelse fra plus50.nu eller fra de optrædende.  

 

  God fornøjelse 
       

http://www.plus50.nu/

