PROGRAM FOR DRONNINGLUND KUNSTCENTER PÅ MALLORCA HØJSKOLE 7-14 september 2021

- lavet i samarbejde med Annas Højskole, der har haft højskole på Mallorca siden 2017.
Tirsdag den 7 september 2021

•

Vi rejser mod Mallorca. Vi afventer stadig fly. Pga. corona er udvalget af flyselskaber og
afgange ikke så stort endnu, som vi forventer, at det bliver senere. Vi kan ikke
garantere direkte forbindelse fra Aalborg.

•

Vi regner med at ankomme til aftensmadstid på højskolen.

•

Transfer med bus til højskolens 2 bygninger

•

Indkvartering i vores huse

( foto: Vores hovedbygning ligger skønt i naturen med kun lyden fra fuglefløjt og fårenes bjælder)

•

Aftensmad

•

Velkommen til Mallorca Højskole v. forstander Anna Katrin Nørgaard. Fortælling om
stedet og gennemgang af ugens program

Onsdag den 8 september
•

Morgenmad med morgensang og oplæg om dagens program

•

Vi kører i bus mod et af de smukkeste områder på Mallorca: Biniaraix. Her besøger vi Arina
Richter på hendes B&B. Arina var indtil for lidt over et år siden gift med Søren Rosenlund
Christensen, chefredaktør på Nordjyske, der døde meget pludseligt. Vi sidder i hendes
appelsinlund og hører hendes vilde historie, og vi hører om den store beslutning om at flytte
helt alene til Mallorca og starte en B&B.

•

Frokost i Sóller på Luna 36. Her møder vi danske Helle Alexandersen, der driver en hyggelig
restaurant med meget velsmagende mad og vin. Helle vil fortælle lidt om sin restaurant og sit
eventyr på Mallorca, mellem de små tapas serveringer, vi skal have .

•

Efter frokosten er der tid på egen hånd i hyggelige Sóller. I byen er der mulighed for at se på
kunst flere steder. Bl.a. på det smukke museum Can Prunera eller på den gamle togstation,
der har gratis udstilling med flere værker af Miro og Picasso. Man kan også tage sporvognen
ned til Port de Sóller og nyde bugten og havet der.

•

Vi mødes på torvet foran kirken i Sóller og går mod bussen

•

Aftenmad på højskolen

•

Aftensange

Torsdag den 9 september
•

Morgengymnastik og sang v. pool

•

Morgenmad

•

Foredrag: ‘Fra grisefester til cool ferieø’ – om Mallorcas udvikling v. Anna Katrin Nørgaard
Pause

•

Mallorcas køkken. Vi skal høre om det mallorcinske køkken, hvor vi bl.a. lærer at lave aioli på
mælk

•

Frokost: ‘Pa amb oil’ – det Mallorcinske svar på vores smørrebrød

•

Siesta ved de to huse og de tilhørende pools

•

16.00 Kaffe og kage og sang

•

Foredrag: Mallorcas historie – ‘Fra fortidens slyngekastere, maurere og pirater til nutidens
Mallorca’ v. John Stoltenborg, der har boet på øen i 38 år

•

Aftensmad på højskolen

•

Foredrag og udendørsbiograf i den lune aften med film om Jørn Utzon og hans huse på
Mallorca v Anna Katrin

Fredag den 10 september
•

Morgengymnastik + sang

•

Morgenmad

•

Tur til Palma. Her møder vi Johnny Kobbelgaard og hører om hans Mallorca eventyr. Johnny
bor på en af Palmas skønneste adresser, og vi sidder på hans tagterrasse og spiser
mandelkage og drikker cava

•

Frokost på restaurant for egen regning

•

Vi mødes i Palma med John Stoltenberg, der vil fortælle lidt om byen og tage os med til Es
Baluard – Museet for Moderne Kunst i Palma. Her kan du opleve flere end 500 kunstværker af
de største mestre inden for den moderne kunst som Cezanne, Gauguin, Picasso, Miró,
Magritte, Polke, Barceló og Schnabel.

•

Der bliver også mulighed for at komme ind og se den smukke katedral La Seu.

•

Bus tilbage til højskolen

•

Aftensmad på højskolen

Lørdag den 11 september

•

Morgengymnastik + sang

•

Morgenmad

•

Madpakker smøres

Besøge familien Asbæks kunstcenter CCA Andratx. Her møder vi gallerist Jakob Asbæk
og tv-vært Adrian Hughes, der vil holde et underholdende og lærerigt foredrag for os, hvor
han stiller spørgsmålet: Hvad er kunst og hvordan prissætter man kunsten?

•

Vi spiser madpakker i området

•

Tilbage på højskolen er der tid til afslapning ved poolen på vores to huse.

•

Aftensmad og oplæg om dagen i morgen og om fridagen på mandag.

•

Søndag den 12 september

•

Morgengymnastik + sang

•

Morgenmad

•

Madpakker smøres for dem der vil / ellers kan frokost tilkøbes i den nærliggende markedsby
Santa Maria

•

Afgang til det store søndagsmarked i Santa Maria

•

Kl 14.00 afgang mod vingården Binivista, der ligger i nærheden. Det er en dansk vingård, som
vi alle kan blive medlemmer af. Mød stifteren Søren Svenningsen, der drømmer om at skabe
et fællesskab af vinelskere, cykelnørder og madelskere.

•

Vinsmagning og aftensmad i form af forskellige tapasretter

•

Mandag den 13 september

•

Morgengymnastik + sang

•

Morgenmad

•

Fridag med flere muligheder: Man kan blive kørt til den nærliggende station i vores by Lloseta
med mulighed for at tage på sightseeing i nogle timer i Inca, eller dag i Palma. Man kan også
låne højskolens cykler og udforske vores turforslag, man kan gå rundt i vores naboby Lloseta
eller bare slappe af og nyde roen ved poolen.

•

Hyggelig afslutningsaften med god mad og drikke på højskolen

Tirsdag den 14 september : Afrejsedag
•

Morgenmad

•

Afrejse med bus til lufthavnen

•

Afgang mod Danmark ( vi kender endnu ikke det endelige ankomsttidspunkt i Nordjylland)
****Med forbehold for ændringer på grund af situationen med corona
Vi står på hænder for at give jer den allerbedste tur, men der er ting vi ikke er herrer
over, hvis de lokale myndigheder indføre særlige regler mm, så må vi selvfølgelig følge
dem.
Priser: Alle priser er inklusiv fly Aalborg t/r. Fuld forplejning på højskolen. Drikkevarer
tilkøbes. Fridagen er for egen regning, hvis du holder den uden for højskolen.
Frokosten i Palma er for egen regning. Alle buskørsler med højskolen og entreer i
Palma er med i prisen.
FINCA
Dobbeltværelse med eget bad på finca 12.800,- og inklusiv t/r Aalbog – du sparer
500,- i forhold til vores normale priser. Tillæg for eneværelse 2000,SON PELAI
På Vores andet hus Son Pelai, er værelserne meget forskellige. Og der er kun 3
dobbeltværelser , der har eget badeværelse. Derfor tager vi et tillæg på 900,- for et
badeværelse. Til gengæld er priserne over 1000 kr. billigere end hvad vi normalt tager for
dem.

•

Dobbeltværelse uden bad 10.900,-

•

Dobbeltværelse med bad 11.800,-

•

Eneværelse uden bad : +2000,-

•

Eneværelse med bad +2900,-

I kan læse meget mere om højskolen, om os, indkvarteringen mm. på annashojskole.dk

For yderligere informationer er du velkommen til at kontakte:
Elly Ørnberg, der vil rejse med jer og som er fra Dronninglund Kunstcenter: 21761628
Anna Katrin Nørgaard, driver Annas Højskole. Kursusleder på Mallorca: 27142926

