
Torsdag d. 11/06  kl. 16.00-18.00    Almen 75 kr/ PEA 50 kr.                       
Åbent for alle - hold 21004
Tilmelding er nødvendig

Debatmøder

KREA-
kurser &

MUSIK

SPROG
foto 
YOGA
     og meget     
        mere...

Psykologi

Filosofi

DRAMA

Til hovedet

9 (8) fredage kl. 12.45-14.45          Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.     
Hold 2028: 31/01-3/4                                                   
Hold 2055: 17/4-25/6                 Underviser. Morten Heiberg

8 fredage kl. 10.00-12.00                Pris: 400/PEA Kbh 300 kr. 
Hold 2051: 17/4-25/6            Underviser. Morten Heiberg

“Vi debatterer aktuelle samfundsrelevante emner. Hvad rører 
sig lige nu? Vi taler løsninger – og stiller spørgsmål og lærer 
af hinanden. 

Eksistensfilosofi

9 tirsdage kl. 12.30-14.30               Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.     
Hold 2012: 28/1-31/3                                    
Hold 2041: 21/4-16/62          Underviser: David Springborg

Indspil og udgiv en sang

Meningsløshed, ensomhed, død og frihed er de begreber 
eksistensfilosofien beskæftiger sig med. På kurset undersø-
ger vi, hvordan den eksistentialistiske filosofi søger at svare 
på, hvordan vi som menneske overvinder angsten og kval-
men ved at være overladt til os selv. 

I dette forløb stifter du bekendtskab med processen ved 
moderne musikproduktion - lige fra spæd idé til færdig ud-
givelse. Indspilning, miksning og mastering. Man kan både 
arbejde med egne sange og covernumre. 

9 torsdag kl. 15.30-18.00                Pris: 425/PEA Kbh 375 kr.       
Hold 2023: 30/1-2/4                                             
Hold 2050: 23/4-25/6           Underviser: Kristian Matthiesen        

Rock Samspil
Vi spiller i små hold, og du kan lære at spille trommer, elbas, 
guitar og klaver. Der er også plads til andre instrumenter, hvis 
du selv tager det med. Vi snakker om, hvordan øver man sig 
bedst derhjemme. Alle er velkomne, vi starter hvor du er! 

9 tirsdage kl. 10.00-12.00               Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.     
Hold 2009: 28/1-31/3                                    
Hold 2039: 21/4-16/6             Underviser: David Springborg

MUSIK                                Guitar
Kom godt i gang med dit guitarspil. Vil du gerne blive bedre 
til at spille? Kom og lær tricks, som hjælper dig videre. Det vil 
også være muligt at  arbejde med hhv stemme og instrument 
og med at kombinere de to ting, hvis dette er et ønske.

Tilmeld dig på
www.aftenskolenfh.dk 

Samfundsdebat

Teglværksgade 22
2100 København Ø

T: 39 16 09 10
T: 42 21 34 78

Mobilepay: 39638
aftenskolen@fountain-house.dk

Forstå dit rod – og lær hvordan du tackler 
det” med oprydningskonsulent 
Kamille Sommer
Oprydning kan være rigtig svært, men med de rigtige 
værktøjer og teknikker kan selv det største rodehoved lære 
at få styr på sine ting.
Kamille giver sine bedste bud på hvordan du med enkle 
oprydningsstrategier, får mere struktur i dagligdagen, så det 
bliver lettere at opretholde orden i hjemmet.

Torsdag d. 27/2  kl. 16.00-18.00      Almen: 75 kr/ PEA 50 kr.                       
Åbent for alle - hold 21001           
Tilmelding er nødvendig

Aftenskolen i Fountain House tilbyder kurser for mennesker 
med psykiske lidelser. Undervisningen tilrettelægges, så den 
bedst muligt tilgodeser de udfordringer, psykisk sårbare kan 
have. F.eks. foregår undervisningen i små grupper (fem-otte 
deltagere) og afholdes i trygge rammer i Fountain House. 

Om Aftenskolen 

Undervisning  
for psykisk sårbare

Forår 2020

Hvorfor er relationer så vigtige for vores 
udvikling? Oplægsholder: neuroaffektiv 
psykoterapeut Lisa Ahrenkiel

Baseret på gennemgang af de neuroaffektive udviklingskom-
passer vil vigtigheden af tilknytning, kontakt og afstemning - 
også den ubevidste - gøre os klogerere på hvorfor relationer 
er så væsentlige. Hvordan god kontakt med andre mennesk-
er kan være vejen ud af ensomhed. Du indføres også i den 
treenige hjerne og tilknytningsterorier.

Tirsdag d. 12/05  kl. 16.00-18.00     Almen 75 kr/ PEA 50 kr.                       
Åbent for alle - hold 21003
Tilmelding er nødvendig

SKAM – medfødt og tillært. Når skam før-
er til sjælemord med chefpsykolog 
Lars Sørensen
Skyld vedrører det man har gjort, mens skam vedrører den, 
man er. Derfor rammer skam hårdere end skyld, og ofte stam-
mer ensomhed og angst fra skamfuld forkerthed. Skam op-
står, når man bliver spejlet forkert tilbage og ikke bliver set, 
som den man er. Til gengæld kan det at føle sig set og føle sig 
mødt i sin selvforståelse blive meget helende.

Torsdag d. 19/3  kl. 16.00-18.00     Almen 75 kr/PEA 50 kr.                       
Åbent for alle - hold 21002
Tilmelding er nødvendig

- UNDERVISING OM DAGEN -

Politisk filosofi
Hvad er et retfærdigt samfund? Hvilken rolle spiller lighed, 
og står lighed i modsætning til frihed? Hvad er magt, og hvad 
stiller man op med fattigdom? Få nye perspektiver på nogle 
af de mest grundlæggende og aktuelle politiske spørgsmål?

9 fredage kl. 10.00-12.00                Pris: 400/PEA Kbh 300 kr. 
Hold 2024: 31/01-3/4           Underviser. Morten Heiberg

Forfatteren til “Hungerhjerte” 
Karen Fastrup“Om at kæmpe sig rask” 
Med udgangspunkt i sin selvbiografiske roman Hungerhjerte 
fortæller Karen Fastrup om sine psykiatriske indlæggelser 
og diagnosen borderline – og om hvordan hun kæmpede sig 
rask.



Kunst & Udvikling

9 mandage kl. 13.00-15.00             Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.             
Hold 2006: 27/1-30/3                                                 
Hold 2036: 20/4-22/6                         Underviser: Shila Søholt

Livsmestring for unge mellem 18 og 25 år 
Kurset vil indeholde teoretiske oplæg om selvomsorg, græns-
er, selvværd, identitet, relationer, værdier og livskvalitet,. Der 
vil være fokus på, hvordan man som ung, opbygger et sundt 
og stærkt balancepunkt i livet.

9 mandage kl. 10.00-12.00             Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.             
Hold 2003: 27/1-30/3                                                 
Hold 2031: 20/4-22/6                         Underviser: Shila Søholt

Selvværd og selvomsorg
Kursus er for dig, der vil lære om selvværd og de metoder 
man kan bruge til at øge sit selvværd. Du vil få viden om, 
hvordan man skelner mellem selvtillid og selvværd. En blan-
ding af teoretiske oplæg og enkle øvelser.

9(7) torsdage kl. 13.45-15.15         Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.     
Hold 2030: 30/1-2/4                                             
Hold 2048: 23/4-11/6                              Underviser: Lone Bay

Yoga i dit tempo 
Yoga kan give ro og nærvær og fysisk og psykisk velvære. 
Hver gang kommer vi hele kroppen igennem med både blide 
og styrkende stillinger, har fokus på åndedrættet og slutter 
med en afspænding. Alle kan være med!

9(8) fredag kl. 9.30-12.00               Pris: 425/PEA Kbh 375 kr.       
Hold 2026: 31/01-3/4                                                   
Hold 2053: 17/4-25/6                       Underviser: Sidse Møller

Keramik
Kurset henvender sig til alle der har lyst til at arbejde med  
ler. Vi tager så vidt muligt udgangspunkt i den enkelte del-
tagers ønsker. Vi vil arbejde med modellering og pladetek-
nik og til slut glaserer vi deltagernes produkter.

9 tirsdage kl. 10.00-12.00               Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.       
Hold 2010: 28/1-31/3           Underviser: Susanne Bergmann

Mentalisering 
Her arbejder vi med tankerne – både om os selv og om an-
dre. Du får indsigt i dit eget ’mindset’og du bliver bedre til 
at forstå andre menneskers hensigter. Tanker er noget vi har, 
ikke noget vi er.

Keramik
Kurset henvender sig til alle der har lyst til at arbejde med  
ler. Vi tager så vidt muligt udgangspunkt i den enkelte del-
tagers ønsker. Vi vil arbejde med modellering og pladetek-
nik og til slut glaserer vi deltagernes produkter.

9(8) fredag kl.12.30-14.45              Pris: 425/PEA Kbh 375 kr.       
Hold 2029: 31/01-3/4                                                   
Hold 2056: 17/4-25/6                       Underviser: Sidse Møller

Kreativt

9 mandage kl. 9.30-12.00                                      Pris: 425/PEA Kbh 375 kr.       
Hold 2001: 27/1-30/3                                                 
Hold 2031: 20/4-22/6                           Underviser: Rikke Volf

Maleri & Tegning
Drop forestillingen om at gøre det “pænt” og “rigtigt”, slip 
dine kreative kræfter løs og nyd det undervejs! Vi arbejder 
både abstrakt og figurativt med akryl, blyant, oliekridt, tusch 
med mere. Vi har fokus på at finde dit personlige billedsprog.

Kreativt

9 onsdage kl. 13.00-15.00               Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.       
Hold 2017: 29/1-1/4                                                    
Hold 2046: 22/4-17/6              Underviser: Rikke Rønneberg

9 onsdage kl. 13.00-15.30               Pris: 425/PEA Kbh 375 kr.       
Hold 2016: 29/1-1/4                                                    
Hold 2045: 22/4-17/6             Underviser:Marianne Johnstad

Håndarbejde m. syning
På dette hold kan du sy på maskine, lave tøj, tasker o.l. Du 
kan også strikke, hækle og brodere. Alt hvad hjertet begæ-
rer af kreative ideer er velkommen. 

9 tirsdage kl. 13.00-15.00               Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.       
Hold 2011: 28/1-31/3                                                    
Hold 2040: 21/4-16/6                 Underviser: Henriette Lykke

Portræt & Fotoværksted
På dette kursus arbejder vi med Portrætfotoet men også egne 
projekter. Du vil få en indføring i portrætfotografiet. Hvad er 
et godt portræt? Hvordan bruges lys og skygge? Billedkom-
position og udtryk. Fortællingen i hvert menneske. 

9 onsdage kl. 10.00-12.00               Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.      
Hold 2013: 29/1-1/4                                                    
Hold 2042: 22/4-17/6             Underviser: Charlotte Svensen

Eksperiementerende tegning
Et tegnehold, der både arbejder med grundlæggende 
teknikker og med eksperimenterende tilgange til tegning. Vi 
skal arbejde med intention og komposition, åbne for bland-
former og krydre med tryk og collage.

9 tirsdage kl. 9.30-12.00                  Pris: 425/PEA Kbh 375kr.       
Hold 2007: 28/1-31/3                                    
Hold 2045: 21/4-16/6            Underviser: Marianne Johnstad

Håndarbejde m. hækling og vævning
Vil du lære at strikke, hækle eller sy i hånden, eller savner du 
råd til et igangværende kreativt projekt? På dette hold kan du 
både re-designe aflagt tøj, strikke strømper, hækle en pung 
eller brodere. Medbring gerne selv garn og stof!

Foto med nye øjne

9 torsdage kl. 10.00-12.00              Pris: 425/PEA Kbh 375 kr.       
Hold 2019: 30/1-2/4                                                  
Hold 2047: 23/4-25/6            Underviser: Charlotte Svensen

Akvarelmaling
Kom og udforsk akvarelteknikker. Vi fordyber os i den kre-
ative proces. Der bliver både fælles oplæg om teknik og in-
dividuel vejledning. Både for nybegyndere og øvede.

(8)9 mandage kl. 13.00-15.00        Pris: 400/PEA Kbh.300 kr.     
Hold 2005: 10/2-30/3 (Pris 350/PEA 275 kr.)                                             
Hold 2035: 20/4-22/6             Underviser: Krystyna Kowalski

Sensitiv Yoga for kvinder
I Sensitiv Yoga er din tryghed og behov i centrum.  Du får mu-
lighed for at lave yoga og åndedrætsøvelser i dit eget tempo, 
at mærke din egen krop i det omfang du vil, samt mulighed 
for at genopbygge tillid og sunde relationer til din egen krop.

9 onsdage kl. 10.00-12.00               Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.     
Hold 2015: 29/1-1/4                                                     
Hold 2044: 22/4-17/6              Underviser: Rikke Rønneberg

Selvberoligelse og Mindfulness
På dette kursus får du praktiske øvelser og mindfulnessteknik-
ker, så du bliver øvet i, at berolige dig selv, når bølgerne går 
højt - hvad enten det er i dit indre eller ydre. 
Du lærer om nervesystemet og handlemønstre.

9(8) fredage kl. 12.30-14.30           Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.     
Hold 2027: 31/01-3/4                                                   
Hold 2054: 17/4-25/6           Underviser: Kristian Matthiesen

Sprog Engelsk - beg. og let øvede
Vi arbejder både mundtligt og skriftligt, så vi skal snakke og 
skrive en MASSE engelsk igennem samarbejdsøvelser, lege, 
spil, online grammatik, oplæsning og “small talk”-øvelser.

9 torsdage kl. 13.00-15.45              Pris: 425/PEA Kbh 375 kr.       
Hold 2021: 30/1-2/4                                             
Hold 2048: 23/4-25/6              Underviser: Helle Merete Brix

Kreativ Skrivning
Vi arbejder med sprog, plot og genre. Du kan skrive selvbio-
grafisk, fiktion, fortællinger eller digte - helt som du har lyst. 
Vi laver øvelser, diskuterer tekster og det at skrive.

9 onsdage kl. 10.00-12.00              Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.       
Hold 2014: 29/1-1/4                                                    
Hold 2043: 22/4-17/6          Underviser: Helle Merete Brix

Skriv om dit liv
Et kursus for dig, der gerne vil skrive om dit liv. Vi arbejder 
med teori, skriveøvelser og snak om hinandens tekster - og 
liv! For både begyndere og viderekomne. Mulighed for efter-
følgende at publicere tekster på Fountain Houses blog.

9 fredage kl. 9.30-12.00                  Pris: 425/PEA Kbh 375 kr.       
Hold 2025: 31/01-3/4                                                   
Hold 2052: 23/4-25/6                        Underviser: Clara Tange

DRAMA
Vil du gerne øge bevidstheden om din egen krop og udvikle 
dit skuespiltalent? Vi skal arbejde med at finde styrken i det, 
vi tror er en svaghed – med fokus på hvordan vi kan bruge 
det til at skabe et interessant scenekunstnerisk udtryk.

(8)9 mandage kl. 10.00-12.00        Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.       
Hold 2002: 10/2-30/3 (Pris 350/PEA 275 kr.)                                                
Hold 2032: 20/4-22/6             Underviser: Krystyna Kowalski

Recovery Yoga
Her kan du opleve yoga- og åndedrætsøvelser, tilpasset dine 
behov og ønsker. Du får mulighed for at bruge yoga til at reg-
ulere dit nervesystem - tid og plads til at undersøge, hvad der 
fungerer for dig. Vi slutter med afspænding.

Yoga og mental sundhed

Vil du lære at fotografere? Se på verden omkring dig med 
nye øjne? Vi arbejder med billedeuniverset, bl.a. portræt, lys, 
skygge og komposition. Photoshop undervisning i de basale 
værktøjer og de mere kreative værktøjer.

9 torsdage kl. 10-12.00                   Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.     
Hold 2020: 30/1-2/4                                                  
Hold 2058: 23/4-25/6                 Underviser: Henriette Lykke

Kunst & skrøbelighed
På kurset vil vi bruge kunst og kreativitet til at undersøge 
vores egen skrøbelighed og give den udtryk igennem foto-
grafi, tegning, maleri og poesi. Det vil være en blanding af 
kreative øvelser, oplæg og inspiration fra kunstnere.

9 tirsdage kl. 10.00-12.00               Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.       
Hold 2008: 28/1-31/3                                                   
Hold 2038: 21/4-16/6                 Underviser: Henriette Lykke

Mindfulness
Mindfulness kan være med til at øge ro og trivsel, samt bringe 
en større forståelse for og accept af dig selv.

Videoproduktion
Har du lyst til at fortælle historier og lave din egen lille film? 
Vi arbejder med et kortfilmsformat på 1-5 minutter, hvor vi 
eksperimenterer med billede, lyd, tekst og genrer. Hver vid-
eo tager udgangspunkt i den enkelte elev.

9 onsdage kl. 13.00-15.45               Pris: 400/PEA Kbh 300 kr.       
Hold 2018: 29/1-1/4                                                    
Hold 2057: 22/4-17/6          Underviser: Bolette Søs Dyrberg

9 mandage kl. 13.00-15.30             Pris: 425/PEA Kbh 375 kr.       
Hold 2004: 27/1-30/3                                                 
Hold 2034: 20/4-22/6                           Underviser: Rikke Volf


