Bilaga till Informationsbladet Nr 1 2017
Seniorer i Stockholm

Program - Föreläsningsserie
Våren 2017 -

Måndagar kl 09.45 - ca 12.00 inkl kafferast

ABF-huset - Sandlersalen, Sveavägen 41

13 februari
Nr 1
Dramatens vänner
Helga Messel, vice ordförande i Dramatens vänner,
berättar om föreningens verksamhet. Att främja
intresset för teaterkonsten och Kungliga Dramatiska
Teaterns verksamhet är föreningens främsta syfte.
20 februari
Nr 2
The winner takes it all - Berättelsen om ABBA
Hur de skapade musiken och deras krokiga väg
till framgång och de hinder de stötte på, både i
Sverige och utomlands. Carl-Magnus Palm är den
ledande experten på ABBA. Han har forskat och
skrivit om gruppen i 25 år. Han har även givit ut flera
böcker om ABBA.
27 februari
Nr 3
Konsten på Rivieran
Göran Ståhle är konsthistoriker, konstpedagog och
museiguide. Han har särskilt tagit fram denna före
läsning för oss i Unionen Seniorer från sin resa på
Rivieran sommaren 2016.
6 mars
Nr 4
Åldrandet och äldreomsorgen
Dagens och morgondagens utmaningar.
Mats Thorslund professor i socialgerontologi vid
Karolinska Institutet tar upp frågor om hur behoven
av vård och omsorg för framtidens äldre kan komma
att gestalta sig.

20 mars
Nr 6
Ingrid Bergman
Stig Björkman regisserade filmen ”Jag är Ingrid”.
Han berättar om sitt filmarbete och visar material
som inte fick plats i filmen.
27 mars
Nr 7
Beatles
Bo Frank är tidigare kommunalråd i Växjö. Hans
stora fritidsintresse är Beatles. Här berättar han om
Beatles och deras musik.
3 april
Nr 8

Stig Lindberg
Marika Bogren från Nationalmuseum berättar och
visar bilder om en konstnär som både hade humor
och sinne för det världsliga.

10 april
Nr 9
Hjärnhälsa hos äldre
Framgångsrikt åldrande efter 65
Abdul Kadir Mohammed är professor vid
Linnéuniversitetet. Här berättar han om att 		
den åldrande hjärnan kan förändras genom
stimulering.
maj/juni

Avslutning vårens föreläsningsserie.
Tid och plats meddelas senare till föreläsningsdeltagarna

13 mars		
Nr 5
Kuba
Tove Wenngren har arbetat som ambassadsekreterare på Sveriges ambassad på Kuba.
Hon visar bilder och berättar om hur Kuba utvecklats
under de senaste åren och vad det betyder med ett
erkännande från USA.

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. e-postanmälan bekräftas 		
		
senast den 6 febr.
		
Betalning
Snarast efter bekräftelse på Pg 233601-4.
		
Ange: Namn och ”Föreläsningar våren 2017”

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

