
FILM som øjenåbner

Kursus på Tisvilde Højskole
2.-4. marts 2015

Hvad er meningen?

Er der et budskab?

Hvad kan film formidle? 

Er filmlærredet nutidens prædikestol?

Dette kursus er for alle filminteresserede, som gerne vil 
udfordres af film, fordi gode film kan overraske og åbne vort blik 
for nye dimensioner af tilværelsen. Desuden er kurset for dem, 
der i sammenhæng med undervisning eller kirkeligt arbejde er 
brugere af film, f. eks. også i kirkebio.

Hvad skal vi med Moses?

Hvad er det, der gør os til et menneske?



Mandag eftermiddag
Filmlokalet: Øjenåbnere for Gudsbilleder

Mandag aften
Film i filmlokalet: De Usynlige

Den norske film ”De Usynlige” med Trine Dyrholm i én af hovedrollerne vandt 
den danske filmpris Gabriel i 2009. På kurset kommer filmen til at ligge i 
forlængelse af eftermiddagens program om Gudsbilleder på film, men den 
berører i høj grad også temaer som tilgivelse, soning og straf.
Introduktion v/cand. theol. og sognemedhjælper Louise K. Rasmussen, Borup
Aftenen slutter med kaffe/the og kage – samtale og orientering om 
morgendagens program og valgmuligheder.

Foredrag med filmcitater. Deltagerne klædes på med filmteori på et niveau, 
hvor også nybegyndere kan være med. Efterfølgende bruges teorien i prak-
sis med klip fra storfilmen ”De ti Bud” og tegnefilmen ”Prinsen af Egypten”. 
De to film skal primært være øjenåbnere for, hvordan Gudsbilleder kan for-
midles på film. Der vil undervejs være en kaffepause. 
v/cand. theol., sognemedhjælper Louise K. Rasmussen, Borup



Tirsdag eftermiddag 13:30-15:00 
Foredrag i TV-lokalet: Mennesket bag facaden
“Elefantmanden” er en indfølende og intens beskrivelse af troens kraft og 
vigtigheden af at blive set som det menneske man er - inde bag facaden. 
v/ forfatter og filmanmelder Jes Nysten, Roskilde

Filmvisning i filmlokalet: The Selfish Giant
The Selfish Giant er instrueret af englænderen Clio Barnard og er fra 
2013. Det er en film der lægger op til spørgsmålet: Hvem er den egois-
tiske gigant egentlig?
v/sognepræst Susanne Knudstorp, Lyng

Tirsdag eftermiddag 15:30-17:00
Filmlokalet: Helligånden på film
Ved hjælp af nogle få relevante filmklip, skal vi drøfte, hvordan ”Helligåndens 
virkninger” lader sig udlede af handlinger og scenarier på film.
v/sognepræst Arne Kristophersen, Brøndby

Tirsdag formiddag 10:00-11:45
Foredrag i TV-lokalet: Fra novelle til filmatisering

Filmvisning i filmlokalet: Elefantmanden 
Engelsk film fra 1980 instrueret af David Lynch. Den 
forunderlige historie om “elefantmanden” John Merrick. 
v/ forfatter og filmanmelder Jes Nysten, Roskilde

Den korte Jesus-fortælling ”The selfish Giant” 
af Oscar Wilde er skrevet i slutningen af 1800 
tallet. Det er en fortælling om det uskyldige 
barn, der kan smelte kæmpens hjerte. Det er 

en fortælling, der er helt i tråd med datidens værdier. Men hvad sker der, når 
en nutidig filminstruktør tager fortællingen op, fastholder titlen, men viser en 
anden verden med andre værdier? Jesusfortællingen gennemgås med en 
redegørelse for tidens ændrede syn. Til sidst drøftes spørgsmålet: Hvem er 
’the selfish Giant’?
Foredrag v/sognepræst Susanne Knudstorp, Lyng



Kursusledelse
Cand. theol. Louise K. Rasmussen og mag. art. Bo Torp Pedersen
Kurset er arrangeret i samarbejde med foreningen Kirke og Film, 
men er åbent for alle interesserede. Spørgsmål om programmet kan 
rettes til Louise Rasmussen på e-post louise@rasmussenfamilien.dk 

Pris
Kr. 1.595,- inkl. fuld forplejning
Tillæg for enkeltværelse kr. 350,-

Tilmelding:
Tisvilde Højskole
Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje
Telefontid kl. 10-14, tlf. 4870 7636
E-post tisvildehoejskole@gmail.com 
Hjemmeside www.tisvildehoejskole.dk 
Tilmelding og praktiske spørgsmål bedes rettet hertil

Ankomst mandag d. 2. marts kl. 10-11:30.
Afrejse onsdag d. 4. marts efter morgenmad.

Tisvildeleje Station: Tisvilde Højskole ligger få 
skridt fra stationen. 
Fortsæt langs skinnerne ned mod Hovedgaden, 
kryds den, og du er ved indkørslen til højskolen.

Tirsdag aften 19:30-22:00
Filmvisning i filmlokalet: Nebraska
En amerikansk film om lidt kantede og løjerlige personer 
– en film der på bagvendt måde kan minde om en 
pilgrimsrejse
v/redaktør Bo Torp Pedersen, København
Derefter kaffe/the og kage – og eftersnak om brug af film, der udfordrer, 
om kurset og om, hvordan vi kan hjælpe hinanden som filmbrugere.


