
MasterClass på VGHF i foråret 2017 
 
SPIL - MATEMATIK 

Vi vil i denne MasterClass analysere forskellige spil og prøve at finde vindende strategier. Vi vil 

udelukkende beskæftige os med kombinatoriske spil med fuld information, dvs. spil uden 

sandsynlighed, skjulte kort eller lignende. Dam, mølle, tre på stribe og skak er eksempler på 

kombinatoriske spil med fuld information.  

Vi vil bl.a. forsøge at beskrive spil vha. det binære talsystem og bruge dette til at finde en vindende 

strategi. Vi kommer med eksempler på spil, som er ækvivalente (dvs. kan opfattes som det samme 

spil), så vi kan finde vindende strategier for flere spil på en gang. 

Vi vil kigge på en del meget simple spil (værtshusspil), som ikke kræver andet end papir og blyant 

(fx højhus eller NIM). I disse spil har en af spillerne ofte en vindende strategi, og vi vil altså lære 

hvordan man altid vinder i disse spil. 

Kan du lide matematik og spil, eller kunne du bare godt tænke dig at vinde oftere, er denne 

MasterClass helt sikkert noget for dig. 

 

PETER PLYS OG HORATS - LATIN 
Latin MasterClass er for dig, der elsker at nørkle med grammatik og sprog i almindelighed. Vi læser 

bl.a. Peter Plys på latin og prøver kræfter med et lækkert forårsdigt på latin skrevet af Horats for 

over 2000 år siden, men lige så frisk som om det var fra i år. Undervejs laver vi forskellige øvelser. 

 

SANGSKRIVNING - MUSIK 
I denne MasterClass vil der blive præsenteret værktøjer, som kan bruges i arbejdet med at skrive 

tekst og musik. Vi vil desuden dykke ned i nogle kendte sange for at søge inspiration. Det er målet, 

at alle har en færdigkomponeret sang, når MasterClass’en er ovre. 

 

Studiekredse 

Til studiekredse er både elever og personale velkomne! 

 
MOLEKYLÆR GASTRONOMI - KEMI 
Succesen fortsætter! Det er tredje gang vi kører denne studiekreds, men nye ansigter er meget 

velkomne. Du skal bare synes madlavning er sjovt og være nysgerrig. Vi vil denne gang fokusere på 

hydrokolloider, der både kan bruges til diverse sfærer med overraskende fyld samt give creme, 



budding, dressing, mayonnaise, gele og mange andre ting konsistens samt giver skum stabilitet. Et 

sidetema er brødbagning, som vi vil optimere med enzymer. 

Der vil være en vis egenbetaling, men skolen yder et tilskud til elever. 

Studiekreds i molekylær gastronomi er torsdage 15-17:30 i lokale 48 i ugerne 11-13 

 

SACRE DU PRINTEMPS – MUSIK 
Et kort koncertoplæg inden den klassiske koncert i Musikhuset Aarhus. Læs om koncerten og køb 

billet her: 

http://www.aarhussymfoni.dk/da-

DK/Koncerter/Koncert.aspx?Action=1&NewsId=571&currentPage=2&M=NewsV2&PID=314 

Der er tradition for, at deltagende elever arrangerer fællesspisning i Aarhus før koncerten. Det 

vælger I selv. 

Studiekreds i musik er tirsdag d. 21/2 15-15:45 i lokale 4 

http://www.aarhussymfoni.dk/da-DK/Koncerter/Koncert.aspx?Action=1&NewsId=571&currentPage=2&M=NewsV2&PID=314
http://www.aarhussymfoni.dk/da-DK/Koncerter/Koncert.aspx?Action=1&NewsId=571&currentPage=2&M=NewsV2&PID=314

