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OM HØJSKOLEN
Den Internationale Højskole er en helt 
speciel dansk højskole, som samler unge 
fra hele verden. Som regel har vi elever og 
ansatte fra ca. 30 forskellige lande.  

Den Internationale Højskole blev grundlagt 
i 1921 af Peter Manniche, som i efterdøn-
ningerne af første verdenskrig skabte idéen 
om en højskole for elever og lærere fra hele 
verden. Formålet var at fremme internation-
al forståelse og bidrage til en mere fredelig 
verden.

Der findes nok ikke en mere gennemført  
international og global højskole end vores. 
Skolens undervisningssprog er naturligt nok 
engelsk.

Der undervises i globale, regionale og krea-
tive fag, professionele færdigheder samt 
sprog.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRISER - særligt tilbud i forbindelse med 
skolens 90-års fødselsdag:
Gratis deltagelse 

Måltider; betales på stedet:
50,- kr fredag
100,- kr lørdag
50,- kr søndag

TILMELDING
Send os venligst en mail med oplysninger 
om din deltagelse og om hvilke måltider  du 
ønsker at indtage på højskolen. Du kan også 
udfylde tilmeldingskemaet på www.ipc.dk 
under Korte kurser og sende det til højsko-
len enten som traditionelt brev eller som 
vedhæftet fil i en mail til adressen nederst.  

HOTEL
Et begrænset antal værelser på IPC vil være 
til rådighed og blive tildelt efter først-til-
mølle princippet. Vi kan desuden også være 
behjælpelige med at booke et værelse på 
et hotel, hvor et enkelt / dobbelt værelse 
koster 450/530 kr.

RUSLAND 
- nu og i 
fremtiden

weekend
seminar

13.-15. maj 2011

Seminaret arrangeres  
i samarbejde med  
Helsingør Folkeuniversitet



16.15 – 17.45 Mikael Viberg Pedersen: 
The Russian Economy and How to 
Do Business 

18.00 Dinner

Evening: Concert with Pavlovskis 
Balalaika Orchestra

SØNDAG, d. 15. maj 2011

08.30 Coffee

09.00 – 10.30 Karsten Møller: From 
Putin to Putin? Russia in a Year of 
Elections 

10.30 – 11.15 Brunch

11.15 – 12.45  Karsten Møller: Russia’s 
Foreign and Security Policy

12.45 – 13.00 Closure
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INTRODUKTION

Set udefra kan Rusland opfattes som gåde-
fuldt. Ikke desto mindre vil vi i løbet af denne 
weekend forsøge at afdække, hvad der sker 
i dette enorme land, som har gennemgået 
store forandringer i dets nyere historie. Hvor 
bevæger Rusland sig hen og hvordan er ud-
sigterne til en bedre fremtid for landets be-
folkning.

Sammen med prominente danske eksperter 
vil vi fremlægge og drøfte Ruslands nyere 
historie, indenrigs- og udenrigspolitik, me-
die og demokrati, økonomi og ressourcer, 
nye grænser og minoriteter, civilsamfundet 
contra staten. 

Kurset er nummer 2 i en række weekend-
seminarer om de 4 BRIK-lande – Brasilien, 
Rusland, Indien og Kina, der afholdes på Den 
Internationale Højskole i Helsingør. Kurset 
arrangeres i samarbejde med Helsingør 
Folkeuniversitet.

PROGRAM

FREDAG, d. 13. maj 2011

fra kl. 17.00 Ankomst og indkvartering for 
overnattende kursister

18.00 Aftensmad

19.30 Karsten Fledelius: Den russiske 
folkesjæl, russisk identitet og selv-
opfattelse (på dansk)

LØRDAG, d. 14. maj 2011
(week-endens kursus gennemføres på 
engelsk) 

08.00 Breakfast

09.00 – 10.30 Lars Poulsen Hansen:  
Russia’s Modern History,  
A Comprehensive View 

10.30 – 10.45 Coffee/tea

10.45 – 12.30 Brita Kvist Hansen: 
Media’s Role in Russia

12.30 Lunch

13.45 – 15.15 Jan Jakob Floryan:  
Russia’s Near Abroad

15.15 – 16.15 Coffee/Tea and/or  
Traditional Russian Folkdance


