
KR
AB
BES
HO
LM





Krabbesholm 
Højskole

Kunst
Arkitektur

Design
Litteratur

Grafisk design





Et ophold på Krabbesholm
er en undersøgelse af verden 
gennem analyse, diskussion og 
stillingtagen. Og et aktivistisk 
indgreb i verden i form af et 
maleri, et hus, en stol, en bog, 
en typografi. 
Noget nyt og uset, som ikke 
fandtes, før du skabte det.

På den måde forholder du dig 
offensivt til din omverden. 
Og du finder ud af, at du kan 
meget mere, end du troede. 
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På Krabbesholm får du del i et intenst arbejds-
fællesskab. Døgnet rundt. Fællesskab mellem fagene, 
mellem elever og lærere, mellem eleverne indbyrdes. 
Gennem arbejdet med billeder, skrift, form og rum 
lærer du en arbejdsmetode, som kan bruges i mange 
sammenhænge.
– Du lærer at få ideer.
– Du lærer at vurdere dine ideer. 
– Og du lærer at realisere dine ideer.
Undervisningen handler om at frisætte nye kræfter ved 
at bryde med konventioner og vanetænkning. 
Vi tror, man har godt af at prøve sig selv af i nye 
sammenhænge og opdage, at man kan meget mere, end man 
forestillede sig. 

Vores elever er velkvalificerede og har et solidt net-
værk. Fordi undervisningen på Krabbesholm giver per-
spektiv og sammenhæng og handler om forholdet mellem 
mennesker i bred forstand.

Nogle elever kommer, fordi de ønsker at udvikle sig 
personligt og menneskeligt i forhold til en kreativ 
arbejdsproces, som er værdifuld i mange uddannelses-
sammenhænge.
Andre elever bruger højskoleopholdet som springbræt 
til uddannelsen på kunstakademier, arkitekt- og de-
signskoler, forfatterskoler, universiteter og andre 
uddannelsesinstitutioner i ind- og udland.
Både på forårs- og efterårsholdet indgår portfolier 
og optagelsesprøver i undervisningen – for efterårs-
holdets vedkommende efterfulgt af satellitkurser, hvor 
man i marts og april måned samles og får undervisning 
i forbindelse med optagelsesprøverne. Satellitkurserne 
er gratis for efterårsholdets elever.
 
Et ophold på Krabbesholm kræver ingen særlige for-
udsætninger. 

Alle er velkomne.
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Rygraden i undervisningen er skolens mange special-
værksteder udstyret med: 
Computere
Storformatprintere
A2-risograf
Tegneborde 
Mørkekammer 
Serigrafiværksted 
Keramikværksted 
Træ- og metalværksted
CNC-fræser
3D-printer
Laserskærer 
Systue
Lydudstyr 
Videoredigering 
Fotostudie 
Atelierfaciliteter
Udstillingsrum. 

Værkstederne er åbne 24 timer i døgnet.

En stor del af højskolens lærere er udøvende kunstnere, 
forfattere, grafikere eller praktiserende arkitekter og 
designere. 
Vi lægger vægt på at have et lærerkollegium af pro-
fessionelle frem for et professionelt lærerteam.

Ved siden af de faste lærere, som bor på skolen, har 
vi et bredt, internationalt kontaktnet af kunstnere, 
arkitekter, forfattere og designere.
De kommer til højskolen som gæstelærere og foredrags-
holdere – eller de arbejder med et konkret projekt for 
skolen: et kunstværk, et hus, en stol, en udstilling, 
en digtsamling, en musikudgivelse, en haveplan, en 
typografi eller en bog.











Kunst beskæftiger sig med alt 
det, der optager kunstneren, og 
kan strække sig fra skønheds-
dyrkelse til politisk aktivisme. 
At beskæftige sig med kunst 
giver én redskaber til at være 
til stede i verden. 
Kunst forener og heler, kunst 
kommunikerer og fortolker.

Kunst ændrer verden – og 
trives bedst i en fri verden.
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Der er tre sidestillede elementer i undervisningen: 
at lave kunst, at opleve kunst og at fortolke kunst.
Det, der fylder mest, er dine egne værker og arbejdet 
med materialerne.
Gennem øvelser, eksperimenter og diskussioner lærer 
du at forholde dig aktivt og selvstændigt til dine 
ideer. Både praktisk og mentalt. Og du får mulighed 
for at se dit eget arbejde i sammenhæng med tendenser 
inden for samtidskunsten.
Nogle gange er det opgaver stillet for hele holdet, 
andre gange er det dig selv, der bestemmer. 
Det bærende element i undervisningen er altid dit 
eget arbejde og den proces, du er inde i.
 
Efter et ophold på kunstlinjen vil du være bredt ori-
enteret i den spændende og uoverskuelige verden, der 
udgør nutidskunsten. Du vil have lært mange praktiske 
ting og, ikke mindst, have udviklet dit eget billed-
kunstneriske sprog betragteligt. Du vil kunne se på 
hele det kunstneriske felt med nye øjne og på en 
kvalificeret måde være i stand til at bearbejde det, 
du ser. 

I kunst beskæftiger vi os med alle medier, fra det 
helt analoge og beskidte som ler og maling til det 
digitale og abstrakte som software og internettet. 
Det ekspressive og håndlavede har ikke stået stærkere 
end nu, hvor vi ofte tilbringer en stor del af vores 
vågne tid i en digital og ikke-stoflig verden. Netop 
derfor arbejder mange kunstnere i disse år med kroppen 
og dens plads i vores kultiverede verden. Det kan være 
den seksualiserede krop, eller det kan være kroppen 
som fysisk objekt sidestillet med verdens ‘objekthed’.
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Æstetik i kunsten drejer sig ikke om det “pæne” og 
“dygtige”, men om det udfordrende og grænseover-
skridende. At tænke over og arbejde med sin egen 
placering i verden er en af kunstens og kunstnerens 
fornemste opgaver. 
Kunsten er et centralt værktøj til at definere os som 
individer og som mennesker. Det har været tilfældet 
fra de første spor af menneskelig, æstetisk bearbe-
jdning af omgivelserne til nu. Simple spørgsmål som 
“hvem er jeg?”, “hvad er verden?”, og “hvor og hvordan 
møder jeg verden?” er udtryk for grundlæggende, menne-
skelige udfordringer og dermed også helt afgørende i 
kunsten. Hver person og hver tidsperiode må finde sine 
egne svar på disse spørgsmål.

Derfor kan gamle teknikker og medier være lige så 
relevante nu, som de var det for 100 år siden. 
Det ene medie er ikke pr. definition bedre end det 
andet. Den ene dag kan man lave et tegnet portræt 
og den anden dag en installation med lyd og video. 
Kvaliteten afhænger ikke af mediet og teknikken, men 
udelukkende af intensiteten og fordybelsen. 



Som nutidige mennesker må vi forstå og lære at 
acceptere, at vores omverden mere og mere bliver en 
collage af brudstykker fra historien og den globale 
sammenhæng, vi befinder os i.

På lignende vis vil man opleve på kunstholdet, at 
man somme tider bliver i tvivl om, hvad præcist det 
er, man laver. Er det kunst, eller er det design eller 
måske digtning, man er i gang med? Denne ubestemme-
lighed er en kæmpekvalitet ved kunstfaget og betyder 
jo også, at man som elev har store muligheder for selv 
at præge fagets indhold. Er vægtæppet eller collagen 
et stykke kunsthåndværk, eller er det et maleri?
 
Som kunstner handler ikke alt om én selv og ens egne 
følelser. Måske spiller følelser i virkeligheden en 
meget lille rolle. Det handler mere om at vende blik-
ket udad, mod omgivelserne og den ydre virkelighed. 
Blive endnu mere nysgerrig og videbegærlig i forhold 
til virkeligheden og lære at stille de rigtige/beri-
gende spørgsmål. Forsøge at arbejde sig væk fra forud-
fattede meninger for at kunne forholde sig konstruk-
tivt til både realiteterne og forestillingerne om dem. 
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Arkitekturundervisningen har 
til formål at åbne for selv-
stændige ideer og produktion 
gennem kritisk stillingtagen til 
den arkitektur, der omgiver os. 

Arkitektur er en kontinuerlig 
refleksion over måder at leve på. 
Arkitektur er en kontinuerlig
drøm om nye måder at leve på. 
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Skulptur
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Vi tager udgangspunkt i en diskussion og vurdering af 
arkitekturens forskelligartede udtryk: landskabet, ste-
det, bygningen, rummet, samspillet og konfrontationen, 
den skandinaviske arkitekturtradition, internationale 
strømninger, nutiden og historien.

Vi bruger de mange forskelligartede arbejdsprocesser, 
der findes inden for faget, som afsæt for arkitek-
toniske eksperimenter. Som elev tilegner man sig her-
igennem nogle formmæssige og konstruktionsmæssige 
færdigheder, der kan danne grundlag for en forståelse 
af arkitekturens vokabular.
Vi arbejder med sammenhænge mellem form, funktion, 
komposition og materiale. Vi arbejder med dagslys, 
farver, tekstur og konstruktion.

Undervejs introduceres teorier, som udvider og kvali-
ficerer diskussionen af arkitekturens grænseflader
med kunsten, med samfundet og med mennesket.
 
En stor del af undervisningen på arkitekturlinjen er 
baseret på tegnebordsvejledning. Det betyder, at 
læreren sidder med ved arbejdsbordet og gennemgår 
skitser, diagrammer, modeller osv. og på den måde 
understøtter elevens individuelle udvikling igennem 
hele projektets forløb.
Opgaverne løses ofte som gruppearbejde, da eleverne 
derved lærer at diskutere arkitektur og tilegne sig et 
fagligt funderet sprog.

Opgaverne spænder vidt. Men på alle hold indgår 
grundige analyser af eksisterende arkitektur, national
såvel som international. Herved opnår eleverne for-
ståelse for konstruktion, form, rum og tid. 
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Form kan genereres igennem en mangfoldighed af øvelser
og materialer, og arkitektur handler i høj grad om 
iscenesættelse. Af sted, af tid, af rum, af materialer, 
af mennesker og af idealer. 

Udgangspunktet kan være fotografier af arkitektoniske 
tilstande, som analyseres, beskrives og vurderes. 
Efterfølgende kan materialet videreudvikles til 
arkitektoner støbt i gips, som så igen kan analyseres 
for deres rumlige potentiale.
Processen kan i princippet fortsætte i det uendelige. 
Med analyse af nye steder, nye fotografier, nye tek-
ster, nye støbninger. 
Det samlede materiale bliver for hele holdet til en 
omfangsrig, fælles, procesorienteret mixed-media col-
lage.
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Design er formgivning – både 
konkret og abstrakt. Man kan 
give objekter form, man kan 
give oplevelser og visioner 
form. 
Design er at leve sig ind i andres
virkelighed, engagere sig 
socialt, gøre noget for nogen, 
løse et konkret problem. 
Og design er at udvikle og 
udtrykke sin individualitet og 
forholde sig æstetisk, 
drømmende og fantaserende til 
verden.
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På design kommer du til at arbejde både umiddelbart 
sansende og analytisk-metodisk. Arbejdet er meget 
konkret, men også konceptuelt og abstrakt. Du lærer om 
fagets teori og metode, om dets historie og forbundet-
hed med vores kultur, om tankegang og arbejdsform. Du 
får et indblik i en bred vifte af fagets discipliner, 
der kan strække sig fra en undersøgelse af LED-
lyskilders muligheder og begrænsninger til ultraviolet 
belysning af et beklædnings-showpiece, der i fluo-
rescerende tråde forsøger at forme bølgende røg om-
kring en krop. 

Design er et bredt og mangefacetteret område, der 
betjener sig af mange forskellige fagligheder. Under-
visningens formål er at give den enkelte en for-
nemmelse af fagets bredde gennem en række projekt-
orienterede opgaveforløb. 
Skitseprojekter, tegneøvelser, planchefremstilling, 
modelarbejde, installationer, koncepter. 
Introduktion til forskellige arbejdsmetoder, præsenta-
tion af designprodukter og af designere og deres måder 
at arbejde med faget på. 

Vi arbejder eksperimenterende og undersøgende. Der 
skal ikke kun tænkes funktionelt, men også gerne ny-
skabende og med forskellige måder at forstå og ar-
bejde med det æstetiske på. Man må gerne have som 
ambition, at det, man laver, skal se hamrende godt ud. 
På den anden side må man have en vis åbenhed og tål-
modighed. Og lyst til at blive udfordret, også når det 
gælder fremstillingen af produkterne.
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En vigtig del af designfaget er kommunikation af ide 
og produkt. Du får en indføring i forskellige kom-
munikationsværktøjer, f.eks. hvordan man laver et 
præsentationsmateriale af sit projekt eller tager et 
anvendeligt produktfoto, og du får kendskab til Adobe-
pakken, InDesign, Illustrator og Photoshop.
 
Iscenesættelsen og præsentationen af produkterne er 
en hel disciplin for sig, og vi arbejder med at frem-
stille portfolier, der spejler de interesser og ar-
bejder, den enkelte har produceret. Det kan være en 
kombination af rundstokke og skumgummi, som danner en 
ny måde at tænke og forme et skab på. Eller en række 
farvede skaller som udtryk for en personlig fascina-
tion og undersøgelse af materiale, form og farve.
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Nogle projekter handler i særlig grad om at lære 
forskellige værksteder og materialer at kende. Vi 
har et træværksted, hvor du kan fremstille ting i 
forskellig skala, lige fra små modeller til møbler i 
1:1. Desuden råder vi over en lasercutter, en mindre 
CNC-fræser og en 3D-printer, og ofte benytter vi sy- 
og serigrafifaciliteterne i undervisningen.
Du bliver introduceret til værkstederne og maskinerne 
gennem forskellige opgaver, og hver enkelt elev bruger 
dem, som man har lyst til og flair for. Der er hånd-
værkere og assistenter til at hjælpe.

Et designprojekt kan sagtens sættes i gang som en 
undersøgelse af et materiale. En møbelopgave kan 
f.eks. begynde som nogle forsøg med træets konstruk-
tive egenskaber og en undersøgelse af, hvad du kan 
med de forskellige maskiner og redskaber. Det er med 
til at skabe den idé, du forsøger at virkeliggøre. Man 
får ikke bare idéer sådan uden videre, man udvikler 
dem ved at arbejde med materialer og teknikker, med 
form og med farve. 

Designfaget består af mange elementer og indeholder 
mange discipliner, men måske vigtigst af alt, så er 
design også et arbejdsfællesskab, hvor du kan møde 
andre, der synes, at design er genialt. Et fællesskab, 
du kan finde inspiration i, og hvor dine egne projek-
ter bliver bedre, fordi du arbejder sammen med andre.

Design
Industriel design
Beklædning
Møbel og rum
Interaktion
Belysning
Kommunikation







Litteratur er forførelse. 
At læse er at blive forført. 
At skrive er at forføre. 
Du lærer at sætte ord på det, 
du ikke før havde ord for. Så 
det pludselig bliver muligt at 
skrive noget, du ikke troede, du 
havde i sig. 

Så er du ikke længere den 
samme. 
Og så er verden heller ikke den 
samme.
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Litteraturlinjens rygrad er dygtiggørelse og for-
dybelse, dvs. læsning og skrivning, læsning og 
skrivning, læsning og skrivning. Litterære tekster, 
kritiske tekster, analyser, alt. 

Men vi skriver ikke kun til skrivebordsskuffen. 
Krabbesholms litteraturlinje er aktivistisk, og det 
betyder, at dine tekster kommer ud i verden. Lav dit 
eget mikroforlag! Med pop up-bøger, pamfletter og 
plakater fremstillet på højskolens Riso-trykkeri. 
Eller arbejd med lydfiler, videoer, fotos, objekter, 
malerier, serigrafiske tryk osv. på skolens mange 
specialværksteder. 
Du kommer efter endt højskoleophold hjem med en 
ordentlig stak under armen.

Vi tror på, at du også kommer hjem til et lykkeligere 
liv, hvor du på egne præmisser kan forholde dig til 
en verden, som på mange måder ellers er fremmed og 
uoverskuelig.

Krabbesholms litteraturlinje er for alle, uanset for-
udsætninger. 
Mange kommer, fordi de har lyst til at prøve sig selv 
af. Andre for at udvikle deres sprog i forhold til en 
videregående uddannelse på universitetet, journalist-
højskolen eller en forfatterskole. 
 







Krabbesholms litteraturlinje vil åbne det litterære 
felt. Vi vil give rum til en faglig samtale om litte-
ratur, hvor elever, lærere og gæstelærere deltager på 
lige fod. Vi vil anspore til at tænke uden for tradi-
tionelle og autoritære litterære kredsløb og inspirere 
til nye udgivelsesformer. Og vi stiller krav til ele-
verne om en konstant flydende produktion. 

Gennem samtaler, diskussioner og kritik bliver du 
bedre til at finde din egen måde at skrive på. 
Du skal som elev finde ud af, at dit talent (både 
konkret i forhold til faget og i forhold til livet) er 
mindst 40 gange så stort, som du troede. 
Du skal opleve, at du vokser igennem samarbejde med 
fagfæller og på tværs af de andre fag, der er på høj-
skolen: kunst, arkitektur, design og grafisk design.

Inspirationen kan komme alle mulige steder fra. Fra 
kærligheden, fra troløsheden, fra venskabet, fra op-
levelsen af sorg og svigt. Vi beskæftiger os med de 
store og vigtige forhold i tilværelsen – og med li-
vets daglige trivialiteter: en tur i Føtex, din cykel, 
din krop og dit tøj, vejret og husene og menneskene. 
Vi tror på skønheden. Vi tror på indignationen og 
vreden. Og vi tror frem for alt på, at en litteratur på 
alverdens platforme kan påvirke og præge og forandre 
verden. 

 
 

 

Litteratur
Bøger

Pamfletter
Plakater
Billeder

Lyd
Video
Radio

Performance
Installation

Maleri



Vi arbejder tæt sammen med Forlaget Gladiator. 
Sammen med andre forfattere udgiver Gladiator og 
Krabbesholm hvert år en række bøger i Schadeserien, 
som trykkes på højskolen i tæt samarbejde mellem den 
enkelte bogs forfatter, forlagets redaktører, skolens 
lærere og litteraturlinjens elever. 
Du får her indblik i de dele af en bogs tilblivelses-
proces, der ofte er skjulte. Vi vil i løbet af se-
mesteret følge nogle af udgivelserne tage form, fra 
manuskript til færdig bog, og på den måde få et unikt 
kig ind til alle dele af processen, fra manuskript til 
færdig bog. Gennem diskussioner og oplæsninger med 
de involverede forfattere. Og gennem samarbejdet med 
professionelle grafiske designere.

Sammen med Gladiator laver vi også udstillinger og 
oplæsningsarrangementer – på højskolen, på forlaget 
og rundt om i landet.

Og vi får på hvert hold løbende besøg af en række 
af landets bedste forfattere, som bor på skolen og 
deltager i undervisningen. De læser dine tekster og 
hjælper dig med at redigere.
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Grafisk design er visuelle og 
sproglige meddelelser, som kan 
flytte stemmer, ændre hold-
ninger og gøre løgn til sandhed. 
For at kunne kommunikere må 
man påtage sig et ansvar.
Det er let at få sine projekter til 
at ligne virkelighedens.
Det interessante er at gå lidt 
længere – og udfordre det 
visuelle sprog, vi kender til 
hudløshed.
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Vores arbejdsfelt er bredt og spænder fra detaljeret,
håndværksmæssig viden om typografi og layout til ud-
vikling af et helt personligt udtryk.
Skitsering og ideudvikling er centrale redskaber, når
vi arbejder i det mangfoldige fagområde, som grafisk
design udgør: bøger, magasiner, plakater, visuel iden-
titet, typografi, logotyper og installationer. 

Vi starter altid med en samtale.
Det er i dialogen, at en ide bliver til flere, og op-
gaverne udvikler sig meningsfyldt.
Arbejdsfællesskabet styrker den enkeltes bidrag og
etablerer et ubetaleligt netværk.
Den enkelte opgave kan ofte ende i individuelle be-
svarelser, men det er i tegnestuefællesskabet, man 
skal stille spørgsmål og være åben over for andres 
ideer, så man kan udvikle sine egne.
Du lærer at formulere dig visuelt. Ved at bryde med
standardopfattelser af design og kommunikation. Ved
at analysere, researche og eksperimentere.
Hvornår er godt godt nok? Hvornår er nok nok? Ens egen
holdning er vigtig, den giver andres holdninger en
væg at spille bold op ad. Jo flere tanker og ideer, et
projekt indeholder, jo mere interessant bliver det at
tale om. Hvis man er grænsesøgende, bliver grænserne
skarpere.

At trykke serigrafiske plakater i hånden eller at male 
sit design direkte på væggen er i virkeligheden meget 
sværere, end hvis værktøjerne er computer og printer. 
På grafisk design kan du lave unikke eksperimenter 
med form, farve og typografi. Men uanset hvor dedi-
keret du måtte være, opstår der uregelmæssigheder i 
processen. Fejlene giver slutresultatet en egen
skønhed, der er umulig at efterligne digitalt.
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Det er vigtigt at vide, hvordan en bog eller et tids-
skrift hænger sammen. Det kan man kun lære ved at 
gøre det selv og på den måde erfare, om typografering 
og billedvalg hænger stramt nok sammen. Vi kan arbej-
de med store oplag i kraft af vores Riso A2. På 
den måde kan vi få bøgerne og tidsskrifterne ud til 
læseren og gå hele vejen: fra ide og koncept til gra-
fisk tilrettelæggelse, trykning, falsning og hæftning. 
På samme måde er der ikke lang vej fra et ideoplæg 
til en plakat og et oplag på 500 færdigtrykte ek-
semplarer. Den slags projekter kan blive til virke-
lighed på en dag.

Udgangspunktet for et fælles projekt kan være meget
enkelt. Som at gentage den samme sætning om og om
igen, på plakat efter plakat med meget få variations-
muligheder.
At lade den individuelle løsning bidrage til en større 
sammenhæng skaber ikke bare overbevisende resultater, 
men styrker også oplevelsen af et fællesskab, hvor 
den enkeltes ide bliver til flere. Således kan en 
række udstillingsplakater på en væg se meget enkle 
ud, men under overfladen gemmer der sig et uvurderligt 
samarbejde.

Hver elev får stillet en computer til rådighed, og
Illustrator, Photoshop og InDesign bliver hurtigt
selvfølgelige arbejdsredskaber i hverdagen. Arbejde
i hånden inddrages som et fascinerende og nødvendigt
supplement til computeren, og blyant, saks, lim, papir,
maling og pensel er essentielle arbejdsredskaber 
såvel i skitsefasen som i udarbejdelsen af det en-
delige resultat. Vi inddrager også andre af skolens 
fagområder: serigrafi, litteratur, fotografi og kunst.

Grafisk design
Typografi
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Video
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Tegning
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Krabbesholm er mere end 
undervisningen på de fem linje-
fag.
– Nogle gange bryder vi 
skemaet op til værksteds-
uger og tværfagsforløb. 
– Ved siden af skemaet er der 
i løbet af semestret forskellige 
workshops at vælge imellem.
– Hvert linjefag arrangerer
en eller flere studieture. 
– Og vi har hele tiden
besøg af gæstelærere.

Krabbesholm har en alenlang 
liste af kontakter og netværks-
forbindelser til kunstnere, 
arkitekter, designere, forfattere 
og grafikere. De kommer til 
højskolen for at undervise og 
holde foredrag.

Skemaet
Værkstedsuger

Workshops
Tværfag

Studieture
Gæstelærere



Skemaet
Værkstedsuger
Workshops
Tværfag
Studieture
Gæstelærere

Vi starter hver dag kl. 8.30 med morgensamling i 
riddersalen. En lærer eller nogle elever står for et 
indslag, der fungerer som fælles optakt til dagen.
Klokken 9.15 går undervisningen på de forskellige 
linjefag i gang. Midt på dagen er der halvanden times 
middagspause, og om eftermiddagen igen undervisning 
på holdene til kl. 15.45. 
I linjefaget er der studiekredsundervisning mandag 
formiddag. Her får du en teoretisk overbygning og 
nogle perspektiver på den praktiske del af linje-
fagsundervisningen.
Tirsdag eftermiddag er der p-arrangement for hele
skolen med foredragsholdere udefra.
Workshopundervisningen ligger normalt om aftenen og i 
weekenden.
Sådan er skemaet de fleste uger.

Der er ikke indlagt ferieperioder i semestret – 
et højskoleophold på Krabbesholm er intenst og 
koncentreret.

mandag  tirsdag  onsdag  torsdag  fredag

 

morgenmad  morgenmad  morgenmad  morgenmad morgenmad

morgensaml. morgensaml. morgensaml. morgensaml. morgensaml.

studiekreds  linjefag  linjefag  linjefag linjefag

frokost frokost frokost frokost frokost

elevråd medarbmøde   

    

linjefag  p-arr. linjefag linjefag linjefag

 workshops workshops

aftensmad aftensmad aftensmad aftensmad aftensmad

ganggrupper workshops workshops  fredagsbar

    /fest

  

     







Der er to værkstedsuger i hvert semester. 
I værkstedsugerne får du lejlighed til at fordybe dig 
i nogle særlige discipliner inden for højskolens fag-
områder. Vi bryder skemaet op og sammensætter hold på 
tværs af linjefagene, så du får mulighed for at arbejde 
sammen med nogle andre end dem, du plejer.  

Værkstedsundervisningen er koncentreret. Man vælger 
ét fag pr. værkstedsuge, og ugen slutter med en ud-
stilling, hvor de forskellige værksteder viser resul-
tatet af deres arbejde.

Her er nogle eksempler på fag, vi tilbyder i værksteds-
ugerne:
Fotografi
Video
Keramik
Grafisk design
Beklædning
Belysning
Maleri
Bogtryk
Serigrafi
Møbler
Metal
Lyd
Skulptur/installation
Performance
Tegning
Grafik 

Workshopundervisningen er et tilbud til dem, der har 
lyst og kan overkomme det. Der er normalt to timers 
undervisning om ugen, men nogle gange kan timerne 
koncentreres i blokke.
Workshoppene giver dig mulighed for i ugens løb at 
beskæftige dig med noget andet end kunst, arkitektur, 
litteratur og design. 

Du kan vælge mellem forskellige workshops. 
Skemaet skifter fra semester til semester – her kan 
du se, hvad der f.eks. kan blive tilbudt:
Yoga
Ridning
Friluftsliv
Tegning
Litteraturhistorie
Keramik
Film
Skriveværksted
Syværksted
Fotografi
Filosofi
Kunsthistorie
Serigrafi
Modelværksted
Fodbold

Skemaet
Værkstedsuger

Workshops
Tværfag

Studieture
Gæstelærere



Både i efterårs- og forårssemestret er der indlagt en 
udlandsrejse, og året igennem arrangerer skolen studie-
ture, så man får lejlighed til at besøge relevante 
uddannelsesinstitutioner, tegnestuer, forlag, værk-
steder, forfattere, museer og udstillinger.

På Krabbesholm har vi et bredt netværk af gæstelærere 
i ind- og udland. Dem kan du møde på studieturen, hvor 
de fortæller om deres arbejde og viser eksempler på 
projekter, de er i gang med her og nu. 

Du møder selvfølgelig også gæstelærerne på højsko-
len. Ved siden af den egentlige undervisning har vi 
på Krabbesholm valgt at invitere kunstnere, arkitek-
ter, designere og forfattere til at stå for forskel-
lige projekter, som kan virke som inspiration for både 
elever og lærere.
Nogle af gæsterne inddrager eleverne direkte i deres 
arbejde, så her får du mulighed for i en kortere peri-
ode at arbejde sammen med professionelle.

Projekterne kan handle om stort set alt inden for 
vores fagområde: opførelse af nye huse, indretning af 
elevværelser, design af møbler, udgivelse af bøger, 
uddeling af forfatterpriser, belysningsprojekter, 
have-/landskabsplaner, filmprojekter, udgivelse af 
CD’er, udstillingsvirksomhed.

Gæsterne bor i vores gæstehus tegnet af den cubansk
-amerikanske billedkunstner Jorge Pardo.

Skemaet
Værkstedsuger
Workshops
Tværfag
Studieture
Gæstelærere







Et ophold på Krabbesholm er 
en pakkeløsning, hvor under-
visning, fællesarrangementer, 
møder og praktiske opgaver 
med køkken og rengøring 
hænger sammen.
Der er mødepligt til det hele! 

Et højskoleophold er, når alt 
kommer til alt, først og frem-
mest et socialt eksperiment. 
Man har pligter i forhold til 
fællesskabet, og det er vigtigt, 
at man har det godt og trives 
sammen.

Hverdagen
Ganggrupper

Elevråd
Køkken og rengøring

Aftener
Weekender



Man bor på enkelt- eller dobbeltværelse organiser-
et i 10 ganggrupper. Der er stor variation. Nogle af 
værelserne ligger i huse fra midten af 1700-tallet, 
andre er fra 1960’erne. 
Højskolen har valgt at invitere forskellige kunstnere, 
arkitekter og designere til at stå for indretningen af 
de enkelte ganggrupper. Ideen er, at hver ganggruppe 
skal have sit eget særpræg, og at man som elev godt 
må blive udfordret på sine forventninger til ind-
kvarteringen, når man møder op på højskolen.

Til ganggruppen er der knyttet en ganggruppelærer, som 
holder møde med ganggruppen hver mandag aften. Her 
diskuteres stort og småt: ugens program, den kommende 
weekend, skemaændringer, studieture, foredrag, kon-
certer, udstillinger mv. Og så snakker man om, hvordan 
det går. Er der problemer, der skal tages op? Er der 
forslag og ideer til nye tiltag? Hvordan trives man på 
højskolen?
Nogle gange går man en tur ved fjorden. Nogle gange 
tager man på travbanen eller i biografen.

Forslag og ideer, der kommer op i ganggruppen lægges 
frem for elevrådet, som består af to repræsentanter 
for hvert linjefag. Elevrådet holder møde hver mandag 
i middagspausen, og to repræsentanter for elevrådet 
deltager i det ugentlige medarbejdermøde.

Om aftenen foregår der altid ét eller andet. Der er 
mange tilbud, men du vælger selv. Nogle gange har man 
behov for at slappe af og ligge fladt på ryggen i sin 
seng og kigge op i loftet. Andre gange skal der ske 
noget: koncerter, fodboldkampe, udstillinger, filmfore-
visninger, foredrag.

Mange samles for at arbejde på værkstederne om af-
tenen, indimellem til ud på natten. Fordi man ikke kan 
få et bestemt projekt ud af hovedet, men simpelthen 
er nødt til at prøve nogle ting af. Eller fordi man 
har lyst til at hygge sig med nogle andre elever i 
keramik eller i musikrummet.

Hverdagen
Ganggrupper
Elevråd
Køkken og rengøring
Aftener
Weekender







Krabbesholms køkken er åbent døgnet rundt. Det er et 
grønt køkken med hjemmelavet mad og friskbagt, kold-
hævet brød hver morgen. Mange af vores råvarer kommer 
fra lokale leverandører, bl.a. frisk fisk, grøntsager
og mejeriprodukter. Vi lægger vægt på at servere 
hjemmelavet mad af friske råvarer. Maden skal udfordre 
og flytte grænser. 
En stor del af højskolens elever er vegetarer, og man 
har mulighed for at melde sig til og fra vegetar-
ordningen uge for uge.
De forskellige ganggrupper deltager på skift i mad-
lavningen og er med til at planlægge dagens menu.
Køkkenet er et centralt omdrejningspunkt i skolens 
hverdag. Der er morgenmad kl. 8.00, varm mad til 
frokost kl. 12 og aftensmad kl. 18. Der serveres frugt 
på linjefagene om eftermiddagen, og døgnet rundt kan 
man selv gå i køkkenet, hvis man trænger til et 
mellemmåltid.

Eleverne står selv for en del af rengøringen. Du lærer  
en støvsuger at kende, og du får erfaring i gulvvask 
og afkalkning af badeværelser. Man gør selv rent på 
sit værelse, og i fællesskab er man ansvarlig for 
rengøring på ganggrupperne, på skolens udearealer og 
på linjefagene.

Hverdagen
Ganggrupper

Elevråd
Køkken og rengøring

Aftener
Weekender



I weekenden har man fri. Men også her er der – skif-
tende fra hold til hold – en række tilbud at vælge 
imellem: udflugter, workshops, foredrag, film, sports-
aktiviteter eller øvning i højskolens feministiske 
punkband ...

Elevhuset er det sorte hus i træ, man møder som noget 
af det første på Krabbesholm Allé. Huset er blevet til 
efter en arkitektkonkurrence blandt afgangseleverne på 
den californiske arkitektskole SCI-Arch. 

Omkring elevhuset er der et sportsareal med basket, 
fodbold, bordtennis, beachvolley, en skaterrampe – og 
en bålplads, hvor man kan lave snobrød.
Indenfor er der billard, musikrum, spillecomputer og 
en kæmpesofa, hvor man kan kan slå sig ned til spil 
og film.

Om fredagen arrangerer ganggrupperne på skift fredags-
bar, og en gang om måneden er der en fest arrangeret 
af linjefagene på skift.

Hverdagen
Ganggrupper
Elevråd
Køkken og rengøring
Aftener
Weekender







På Krabbesholm er udstillings-
aktiviteter en del af under-
visningen. 
Udstillinger på linjefagene, i 
spisesalen, rundt på højskolens 
område, i skolens udstillings-
bygning Four Boxes og i 
KBH kunsthal. 
Og udstillinger ud af huset, 
hvor de forskellige linjefag 
præsenterer deres ting på 
udstillingssteder og ved 
litteraturarrangementer rundt 
om i landet. 

Udstillinger
Four Boxes

Chill Out Pavilion 
KBH kunsthal

Ud af huset



Udstillinger
Four Boxes
Chill Out Pavilion
KBH kunsthal
Ud af huset

Four Boxes er skolens officielle udstillingsbygning, 
tegnet af den japanske tegnestue Atelier Bow Wow. 
Det er et enkelt, modernistisk hus i beton. Huset er 
i tre etager og indeholder på toppen et gæsteatelier, 
der bruges som arbejdsrum for nogle af de kunstnere, 
arkitekter, designere og digtere, der kommer på et 
residency i forbindelse med et projekt, de arbejder 
med for højskolen.

I Four Boxes præsenteres hvert år 6-8 kuraterede 
udstillinger af professionelle kunstnere, arkitekter, 
designere og forfattere fra ind- og udland. Udstil-
lingerne varer normalt to uger og er åbne for offent-
ligheden. 
Vi bruger også Four Boxes til oplæsninger og recep-
tioner i forbindelse med udgivelsen af højskolens 
bøger.
Resten af tiden tilhører Four Boxes eleverne. Bygnin-
gen bruges til projekter, gennemgange, workshops og 
større udstillinger, hvor alle skolens elever bidrager.

Ved siden af Four Boxes ligger “Chill Out Pavilion”. 
Pavillonen er tegnet af den amerikanske billed-
kunstner Dan Graham, der er en af kunsthistoriens mest 
betydningsfulde, nulevende konceptkunstnere.
En vigtig del af hans arbejde har været designet af 
mere end 30 “two-way-mirror-glass pavilions”, der 
fremstår som sammensmeltninger af skulptur, installa-
tion og arkitektur. De er placeret over hele verden på 
museer, i parker, i byer og i naturen. 

Som navnet siger, er Chill Out Pavilion ikke tegnet 
til udstillingsformål, men i praksis indgår den med 
jævne mellemrum i udstillingsaktiviteterne i Four 
Boxes, og af og til bruges den af elever til en in-
stallation eller i forbindelse med en oplæsning.







KBH kunsthal blev oprindelig etableret som en protest 
imod, at København ikke havde en kunsthal for samtids-
kunst. Selve kunsthallen var én glasmontre, som stod 
på fortovet på Vesterbrogade ud for SAS-hotellet. I 
december 2006 blev montren sammen med seks tilsvar-
ende montrer fra Vesterbrogade flyttet til Krabbes-
holm Højskole, hvor de blev opstillet i en lang række 
langs Krabbesholm Allé. Her har de siden fungeret som 
udstillingssted for skiftende udstillinger af højsko-
lens elever og kunstnere, arkitekter, designere og 
forfattere udefra.

KBH kunsthal er et rent elevstyret projekt, og alle 
udstillinger arrangeres af en kuratorgruppe bestående 
af en elev fra hvert linjefag. 

Vi udstiller også de ting, vi laver, uden for skolen,
enten som små selvstændige udstillinger eller som 
dele af større begivenheder. Nogle gange er det et 
linjefag, der står for udstillingen, andre gange 
arbejder vi sammen med professionelle kunstnere, 
arkitekter, designere og forfattere eller deltager i 
konkurrencer.

Udstillinger
Four Boxes

Chill Out Pavilion 
KBH kunsthal

Ud af huset





Krabbesholm har igennem 
nogle år udgivet bøger, CD’er, 
plader og plakater om de 
mange projekter, der foregår 
på højskolen. 
Publikationerne dokumenterer 
et konkret projekt og placerer
det i forhold til den pågældende
kunstner/arkitekt/designer/
forfatters øvrige produktion.
Højskolens publikationer lay-
outes og produceres af elever, 
lærere og grafikere fra vores 
netværk. 
De kan kun købes i begrænset
omfang – på Krabbesholm og
ganske få andre steder i verden. 
De fleste forærer vi væk.

Publikationer
Krabbesholm Bøger

Schade Bøger
Elevbøger
Typografi 
Plakater



I samarbejde med Forlaget Gladiator udgiver Krabbes-
holm hvert år fem bøger i Schade-serien. En blanding 
af nyt og gammelt. Og af alle genrer.  

Bøgerne trykkes på Krabbesholms eget Riso-trykkeri 
med inddragelse af eleverne på litteraturlinjen og 
grafisk design. Forfatterne kommer til højskolen og er 
med i processen.

En gang om året uddeler Krabbesholm i samarbejde 
med Gladiator og Skive Kommune Schade-prisen til en 
forfatter, som i årets løb har gjort en særlig indsats 
for litteraturen. Prisen er på 100.000 kr. og overræk-
kes i forbindelse med et arrangement på højskolen for 
de fem forfattere, der det pågældende år er nomineret 
til prisen. Prisoverrækkelsen ledsages af oplæsning, 
udstilling og besøg af folk fra byen.

Publikationer
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Elevbøger
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Både på litteraturholdet og på de øvrige linjefag 
er der mulighed for, at man kan procudere sine egne 
bøger. Med hjælp fra grafisk design tilrettelægger 
man selv sine tryksager og står også selv for tryk-
ningen.

Nogle gange indgår det i undervisningen. For alle 
linjefag er den skriftlige produktion og dokumentation 
en afgørende del af faget – til portfolier, opgave-
besvarelser, antologier over undervisningsforløb.
Andre gange går elever selv sammen om at lave et 
projekt uden for undervisningen. Skriver digte. Laver 
billeder. Trykker. Binder ind. Udgiver et litterært 
tidsskrift.

Publikationer
Krabbesholm Bøger

Schade Bøger
Elevbøger
Typografi 
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Krabbesholm har i 2016 fået sin egen skrift. Den er 
designet af den Londonbaserede skriftdesigner Radim 
Peško og lavet i tre snit: Krabbesholm Regular, Krab-
besholm Bold og Krabbesholm Mono.
Skriften er installeret på alle skolens computere og 
bruges som udgangspunkt i alt materiale fra højskolen: 
bøger, plakater, tryksager, hjemmeside, papirlinje mv.

Højskolens plakater er et kapitel for sig. De designes 
af elever, assistenter og lærere i forbindelse med ud-
stillinger og arrangementer på og uden for højskolen. 
Og vi fremstiller selv plakaterne på vores trykkeri.
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