Bilaga till Informationsbladet Nr 3 2018
Seniorer i Stockholm

Program - Föreläsningsserie
Hösten 2018 -

Måndagar kl 09.45 - ca 12.00 inkl. kafferast

ABF-huset - Sandlersalen, Sveavägen 41

17 september
Nr 1
Hönshjärna, magnetkompass och delat
föräldraskap – en smygtitt på fåglarnas
hemliga liv.
Magnus Ullman - frilansande ornitolog
sedan 1987. Han har gett ut ett antal fågelböcker som illustrerats med egna foton.

22 oktober
Nr 6
Juvelarian - historien om Christina Nilssons
smaragder.
Christina Mattson, folklivsforskare, tidigare 		
chef på Nordiska museet.
Elsebeth Welander, chef för Sven Harrys
konstmuseum.

24 september
Nr 2
Världens svåraste jobb
Jonas Eriksson - fotbollsdomare på högsta internationell nivå med erfarenheter från OS, VM, EM och
Champions League.

29 oktober
Nr 7
Alice Babs
Lasse Zackrisson, musiker, musikproducent och
filmregissör. Har gjort radioprogram som Swing it,
Alice Babs (2004) i P4, där han samtalade
med Alice Babs om hennes musikerliv. Har även
arbetat som teatermusiker på Dramaten,
Stockholms Stadsteater samt på Riksteatern.

1 oktober
Nr 3
Vad är bildning?
Odd Zschiedrich - tidigare kanslichef på Svenska
Akademien och ceremonimästare vid hovet.
		
8 oktober
Nr 4
Leksakerna och dess historia
Peter Pluntky - kallar sig själv för legitimerad lekare.
Han är konservator och värderingsman. Han är
också tidigare medarbetare i Antikrundan på TV.
15 oktober
Nr 5
Per Anders Fogelström
Kent Josefsson - ordförande i Fogelströmsällskapet, berättar om författarens livsvandring,
författarskap, samhällsengagemang samt
Fogelströmsåret 2017.

5 november
Nr 8
Kina tur och retur
- att segla en ostindiefarare i modern tid.
Linus Karlsson, sjökapten och arbetsledare för
Sjöhistoriska museifartyg, berättar om hur han
som däcksman gjorde en fantastisk segling över
oceanerna.
12 november
Nr 9
Så länge skutan kan gå
Monika Lilja - ett sångspel om Evert Taube och
hans poesi.
27 november
Avslutning föreläsningsserien.
Tid och plats meddelas senare.

Anmälan till föreläsningsserien är obligatorisk (enbart inbetalning av avgiften gäller ej som anmälan).
Anmälan till:
Eva Sundbeck
Tel: 070-481 91 11
		
eller e-post eva_sundbeck@hotmail.com
		Anmälan snarast.
		
Betalning:
Omgående efter bekräftelse av plats
		
till pg 233601-4.
		
Ange: Namn och ”Föreläsningar hösten 2018”

Kostnad för 9 sammankomster:
400 kr för medlem i Unionen Seniorer i Stockholm
500 kr för medföljande (1 person)
Deltagandet är personligt och gäller dig som
betalande föreläsningsdeltagare.

Unionen Seniorer i Stockholm, Föreläsningsgruppen
Anette Bister, Eva Annerbäck Blomster och Eva Sundbeck

