Bilaga till Informationsbladet Nr 3 2017
Seniorer i Stockholm

Program - Föreläsningsserie
Hösten 2017 -

Måndagar kl 09.45 - ca 12.00 inkl. kafferast

ABF-huset - Sandlersalen, Sveavägen 41

18 september
Nr 1
Trubaduren Ulf Bagge sjunger och berättar
om Karl Gerhard
En sann kulturmänniska, som bekämpade barbariet
och en av Sveriges allra främsta estradörer genom
tiderna. Kupletter och visor från främst andra världskriget och efterkrigstiden.
		
25 september
Nr 2
Svenska Akademien - 230 år av snille och smak
Akademiens historia och nutida verksamhet samt
Nobelpriset i litteratur. Odd Zschiedrich är kansliansvarig för verksamheten på Svenska Akademien
och Nobelbiblioteket.
2 oktober
Nr 3
Kaffe - ”Det allra godaste kaffet
är det som serveras med ett leende”
Det säger Giovanni Masturzo som är en av de
ledande bakom svensk kaffeutveckling.
9 oktober
Nr 4
Florence Stephens liv
Lena Ebervall och Per E Samuelsson, advokater
och författare, Piratförlaget, berättar om
Florence Stephens liv. Hon växte upp på Huseby
bruk som i början av 1900-talet var Smålands
mäktigaste egendom. ”Husebysaken” blev en av de
skandaler som skakade Sverige på femtiotalet.
16 oktober
Nr 5
Dan Andersson i ord ton
Linda Rittfelt arbetar som guide i Loussastugan Dan Anderssons minnesstuga. Hon kommer att
varva berättandet om Dan Andersson med att
sjunga några av hans visor.

23 oktober
Nr 6
Povel Ramel
En kulturhistorisk resa i glädjens tecken
Fil. dr. Johanna Broman Åkesson har skrivit 		
två böcker om Povel Ramel. Povel kännetecknas av
sina många underfundiga låtar.
30 oktober
Nr 7
Titanic - dåtidens ”osänkbara” lyxfartyg
som sjönk 1912
Bengt Jonshult har många strängar på sin lyra och
denna gång ska han berätta om Titanic.
6 november
Nr 8
Svalbard
Svalbard är en norsk ögrupp i Arktis.
Marianne och Erik Hallstöm berättar om sin resa till
Svalbard och Boel Holst som var med på resan
visar bilder därifrån.
13 november
Nr 9
Brunkeberg och torget som försvann
Stella Fare, bokens författarinna, berättar.
”Alla bodde de eller verkade vid Brunkebergstorg.
I dag är torget reducerat till en dyster trafikrondell med en plantering i mitten” säger Stella
Fahre.
December
Avslutning föreläsningsserie
Tid och plats meddelas senare till föreläsningsdeltagarna

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 september.
		
Betalning:
Snarast efter bekräftelse på Pg 233601-4.
		
Ange: Namn och ”Föreläsningar hösten 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 dig som
betalande föreläsningsdeltagare.

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

