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Studenterkredsens Sommermøde 2007

Kursusledere:
Studenterkredsen København, ved formand Bent Meier Sørensen i samarbejde
med Højskoleforstander Bo Espersen.
Tidspunkt: 5. – 11. august 2007.
Pris: Fra kr. 2900,studerende fra kr. 2300,-

Studerende (sæt kryds): ___ (der gives kr 600,- i rabat til studerende)
Dato og underskrift: ________________________________
Sendes til: Kommunikationshøjskolen Vallekilde, Højskolevej 9, 4534 Hørve
Hvis du har spørgsmål, så ring til skolen på tlf. 59656045 eller send en mail til
vallekilde@vallekilde.dk
Tilmeldingen er gyldig når, depositum på 500 kr. er betalt.
Beløbet fratrækkes kursusafgiften ved den endelige afregning.
Ved afmelding mindre end en måned før kursusstart tilbagebetales depositum ikke.

Hvad er dumhed egentlig og hvornår er man dum? Hvor meget i denne verden sker
pga. dumhed og er dumhed en uundværlig pendant til fornuften? Vi er i hvert fald
enige om at dumhed – det er altid de andre! Emnet vil blive belyst teologisk, litterært,
historisk, politisk og musikalsk. Studenterkredsens Sommermøde ønsker at forene
universitetsniveauet med højskolens tradition for samtale. Udover foredrag og debat vil
Sommermødet også byde på ﬁlm, ekskursion, sommerbal med les lanciers, aftengudstjeneste, festmiddag og revy.

Velkommen!
sendes til:
Kommunikationshøjskolen Vallekilde - Højskolevej 9 - 4534 Hørve

E-mail: vallekilde@vallekilde.dk | Læs mere på: www.vallekilde.dk

Kommunikationshøjskolen Vallekilde ligger i det skønne
Odsherred mellem Sejerøbugten og Lammefjorden. Skolen er
grundlagt 1865 af Ernst Trier. Hovedparten af de unikke bygninger er tegnet af arkitekten Martin Nyrop. Vallekildes engagerede
stemning og gode køkken er legendarisk og får hvert år mange til
at vende tilbage.
Kommunikationshøjskolen Vallekilde - Højskolevej 9 - 4534 Hørve
Tlf: 59 65 60 45 - E-mail: vallekilde@vallekilde.dk - www.vallekilde.dk
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Bent Meier Sørensen, lektor, ph.d., Institut for Ledelse,
Politik og Filosoﬁ, Copenhagen Business School.:
Dumhed. Fra Abraham til Forrest Gump
Den franske ﬁlosof Gilles Deleuze påpegede uforfærdet
ﬁlosoﬁens svigtende greb om bêtise, dumhed eller stupiditet,
idet ﬁlosoﬁen har forventet at oplysning og indlæring ville
komme dumheden til livs. Dette er ikke sket. Dumheden fejrer bestandigt nye triumfer, på tværs af åbenlyse fremskridt
i nanotek, præcisionsbombning og elevplaner.
Ud over at bringe en perlerække af eksempler på dumhed,
vil foredraget også søge at skitsere en mulig ‘dumhedens
fænomenologi’. Dumheden fremprovokerer altid en psykofysisk krise, en krise der muliggør en forandret forståelse af
hvem vi er, og hvorfor vi er så dumme.
Rigmor Kappel Schmidt, cand.mag. i litteratur, universitetsadjunkt:
Den dumdristige ridder don Quixote de la Mancha
Med udgangspunkt i en af litteraturens klassikere belyses
Cervantes Don Quixote, som kæmpede mod vindmøller.
Denne ﬁgur har også noget at sige os i dag og man kan
spørge sig selv om det at være dum-dristig nødvendigvis er
dårligt?
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Anne Marie Eggert Olsen, mag.art. og ph.d. i ﬁlosoﬁ, lektor:
Dumhed og Dannelse
‘Klog er den tosse, der ved han er dum!’ Men hvad med den
dannede? Er den dannede så den uslebne, der ved han er udannet? Og er det, vi normalt forstår ved dannelse, en højere form
for dumhed, altså dummere endnu? Vi tager en kritisk-teoretisk
spekulativ ﬁlosoﬁsk ekspertsokratisk højpandet tour de force i
dannelsens og dumhedens dialektik under kyndig vejledning af
Platon og Adorno.

Jacob Beck, pianist & Lars Møller, baryton:
Koncert – Dumhed i musikken
I opera er bestemte dramatiske funktioner og egenskaber tit knyttet til en bestemt stemmetype - førsteelskeren er tenor,
førsteelskerinden sopran, den gamle far en bas osv. Ofte er det således en barytons lod at spille den dumme, f.eks. i form af
den kække væbner eller den muntre tjener. Imidlertid er denne dumhed ikke sjældent blot tilsyneladende, og dumheden kan
vise sig at dække over en fræk og snu forslagenhed. Fra operarepertoiret skal vi høre arier af bl.a. Mozart, Rossini og Carl
Nielsen. Vi skal også høre eksempler på romantisk tysk lied, hvor dumhed sjældent er dumhed men i bedste romantiske stil
snarere en ophøjet enfold, der muliggør de rene, ufordærvede sansninger og det naive hjertes adgang til de store følelser.
Koncerten vil blive ledsaget af musikhistoriske introduktioner.

Bent Holm, lektor, dr. phil., Institut for Kunst og kulturvidenskab,
Kbh.’s Universitet:
Narrens nødvendighed.
Narre og tumper set i lyset af Ludvig Holbergs komplekse
forståelse af kaos, natur og kultur.

Rasmus Dahlberg, cand.mag. i historie og forfatter:
Dumhed som historiens drivkraft
Det virker ofte som om historien drives af tilfældigheder, men til tider har også dumheder ført afgørende konsekvenser med
sig. Rasmus Dahlberg har bl.a. skrevet bogen ”Den menneskelige faktor: historiens svageste led” (2004).

Jørgen I. Jensen, teolog og forfatter:
Tåbelighedens dialektik
Teologi og dårskab hører sammen, men det er ikke det samme
som naivisme, eller at man ikke skal tænke sig om. Det er
snarere ensbetydende med, at man skal have en kontakt med
sin egen indre dårskab.

Rune Lykkeberg, journalist og redaktør:
Dumheden som ondskabens ultimative form
Hannah Arendts forfatterskab tager pejling af to afgørende hændelser i det tyvende århundrede: Martin Heideggers forfatterskab og Holocaust. Imod Heidegger fremlægger Arendt sin ide om menneskets natalitet, at det eksisterer qua fødslen,
ikke qua døden. Ydermere når hun via en analyse af Eichmanns retssag i Jerusalem frem til sin berømte tese om ondskabens banalitet. Foredraget vil
diskutere, hvilke aktuelle indsigter disse analyser kan bibringe os i det senmoderne samfund.
NN:
Dumhed i politik

Om kredsen: Studenterkredsen har i mere end 100 år
holdt Sommermøder på forskellige højskoler rundt omkring
i Danmark. Til daglig er Studenterkredsen en foredragsforening, der hvert semester siden 1880 har arrangeret
en række foredrag inden for felter som teologi, ﬁlosoﬁ,
æstetik og politik. Vort håb med disse arrangementer er
at kunne kombinere universitetets høje faglige niveau med
højskoleforedragets nysgerrighed i forhold til livet, og dets
insisteren på livets væsentlige spørgsmål.
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Jean-Robert Tyran, Professor ved Københavns Universitet, Økonomisk Institut
Den irrationale agent i Økonomien
Homo economicus, eller det økonomiske menneske, er et begreb, der i hen ved 200 år har hjemsøgt økonomisk teori. Men
er mennesket overhovedet i stand til at varetage egne interesser i en snæver økonomisk rationel forstand. Hvis ikke, hvor er
det så, at vi som mennesker ‘dummer’ os, og hvordan kan denne ‘dumhed’ forklares?
Bemærk: Foredraget er på engelsk.
Mød disse foredragsholdere og mange andre på studenterkredsens årlige sommermøde. Alle er velkomne!
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