Fakta om Suhrs Højskole
Højskolen ligger centralt i København. Lige ved
strøget med udsigt til Rundetårn. Du vælger
selv om du vil bo på skolen eller ude i byen. Vi
har plads til 32 boende elever.

LINJER, FAG OG FEST
Ud over de tre linjer Omstillingsagent, Gastro
og København har vi en masse valg- og fællesfag, såsom verdenskøkkener, aktivitetsfag
og højskoleaftener. Vi får besøg af gastronomiske ildsjæle og kulturpersonligheder. Og vi
holder foredrag og fester i ægte højskolestil.

Italy – here we come!
På hvert kursus tager vi på en 10 dages kulinarisk rejse til Italien. Her går vi på opdagelse
i landets mangfoldige spisekammer. Og besøger lokale producenter, markeder, vingårde og
meget mere. Vi smager på landets rige madkultur - og får et unikt indblik i den italienske
gastronomi og kogekunst.

Er du nysgerrig på mere
>
>
>
>
>

www.suhrs.dk
facebook.com/Suhrshojskole
instagram/Suhrs_Hojskole
tlf: 33 12 80 53
#suhrs

Suhrs Højskole

Pustervig 8

1126 København K

33 12 80 53

kontakt@suhrs.dk

FORÅR 25 UGER

EFTERÅR 19 UGER

Slip
sanserne løs
i hjertet
af storbyen

Du kan vælge mellem
tre inspirerende LINJER

GASTRO
MADHÅNDVÆRK, GASTRONOMI, KVALITET
Gastro er linjen for dig, som virkelig ønsker at dyrke din interesse
for gastronomi og køkkenteknik. Her bliver du introduceret til det
klassiske madhåndværk. Samtidig med, at der er plads til kreativ
får et indblik i det københavnske madmiljø. Det kræver ingen særlige
forudsætninger at gå på Gastro – udover modet til at eksperimentere
med teknik, smag og ingredienser lidt ud over det sædvanlige.

sanserne, fagligheden og

Linjefag: Mesterlære, foodlab

fællesskabet i centrum. Her

OMSTILLINGSAGENT

møder du mennesker med

Uanset hvilken linje du vælger,
kan du vælge mellem en række

udfoldelse og sanselig nydelse. Du møder passionerede mennesker og

På Suhrs Højskole sætter vi

VALGFAG
valgfag, fx:

Det søde køkken
BAG!
Iværksætteri
Sundhed og ernæring
Move
NATUR RETUR
MADKUNST
Tankeføde
Litteratur
Urban Vandsport
FJERNSYN FOR DIG
OST OST OST

MILJØ, GRØN MAD, BÆREDYGTIGT FORBRUG

FÆLLESFAG

Vi forurener og forbruger mere end nogensinde før. Det vil vi gerne

tilgang til mad. Du får mulig-

Fag som er fælles for alle elever

udfordre med udgangspunkt i spørgsmålet “kan vi i fællesskab om

på tværs af linjerne:

hed for at fordybe dig i alle

inspirere af bæredygtige initiativer såsom tagfarme, bybier og byhaver.

en passioneret og nysgerrig

aspekter af madens univers
og blive klogere. Uanset om
du brænder mest for madkultur, håndværk, bæredygtighed, sundhed, madoplevel-

stille os til en grønnere og mere bæredygtig hverdag?” Vi lader os

Linjefag: Madpolitik & Systemkritik, grøn gastronomi

Verdenskøkken
samling
MAD-X
Smag på
HøjskoleTALK

KØBENHAVN

REJSE

OPLEVELSER, KULTUR, BYLIV

Sammen tager vi på en

Vi planter, komposterer, skralder og samler vildt grønt. Og afprøver
vores grønne idéer gastronomisk med grøntsager, du aldrig har mødt
før. Vi taler ikke kun om grøn revolution. Vi starter den!

ser eller gastronomi. Suhrs

På København tager vi dig med backstage på byens mad- og kultur

Højskole er for alle – på tværs

levelser for hinanden og andre. Vi laver bl.a. konceptuelle frokoster,

scene. Vi tager på byvandringer, og lader os inspirere til kreative op-

af alder, forudsætninger og

temafester og skaber en pop-up restaurant på et kultursted

ambitionsniveau.

at konceptudvikle og planlægge et event – til hverdag og fest.

i byen. På København møder du folk, der vil inspirere dig. Og lærer
Linjefag: København på tværs, food for friends,

foodtrends

10 dages kulinarisk rejse
til Italien.

