Seniorhøjskolen
Fredag
2017 – 2018
Senioruniversitetet er foredrag og udflugter af almen interesse.
Mød spændende mennesker med noget på hjerte
Hold 725004: fredag kl. 10.00 (15/9)

kl. 10.00-11.45

På nær ekskursionerne er stedet hver gang:
Mødesalen, Herlev Gl. Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev
Pris incl. frokoster, entreer m.v.: kr. 1695 Pens./eftl. bosat i Herlev kr. 1187

Leder: Frantz Leander Hansen

Fredag d. 16/3-2018, kl. 9.15-11.45
Fælles afslutning i Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev, med let brunch.
Entertaineren Kim Sjøgren: En af Danmarks bedste violinister gennem tiderne, Kim Sjøgren, giver et
soloshow, hvor han folder sig ud med anekdoter og stor humor omkring sit eminente spil på violinen. Han
kalder det ”Stand up i bedste Victor Borge-stil”. Undervejs hører vi ham spille i forskellige genrer: populære
hits, folkemusik, jazz og evergreens.
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15/9: Borneos sidste jæger-samlere
Ved lektor, mag. art. & Ph.d. Mikael Rothstein
Gennem ti år har religionshistorikeren Mikael Rothstein studeret Borneos sidste jæger-samlere, penan. Han
fortæller han om sit arbejde, om livet i regnskoven, og om de problemer penanerne står overfor i dag.
Skoven bliver fældet, den malaysiske regering vil "modernisere", og kristne missionærer vil vinde skovfolket
for en ny gud. Vi skal høre om en kulturform, som har 200.000 år på bagen, og som sådan er den mest
succesfulde i menneskehedens historie. Og så skal vi høre om penanernes sprog og religion. Rejsen til
Borneo er ledsaget af mange fotografier. I august 2016 udgav Mikael Rothstein bogen Regnskovens religion
- forestillinger og ritualer blandt Borneos sidste jæger-samlere.
29/9: Oluffa – Fra Tórshavn til Brandts Klædefabrik
Ved forfatter, translatør Charlotte Langkilde
Oluffa (1851-1945) blev født som datter af amtmand Dahlerup i Thorshavn og voksede op på de dengang
nærmest middelalderlige øer. I 1884 giftede hun sig med Søren Christian Brandt, ejer af Brandts
Klædefabrik i Odense. Ved hans død blev hun som 54-årig næsten-eneejer af klædefabrikken, som var en af
Danmarks største virksomheder, og som hun førte videre med sikker hånd. Igennem sin 40-årige enkestand
var Oluffa Odenses respekterede førstedame, der brugte sine økonomiske muligheder til at støtte Odenses
fattige, børneasyler og børnehospital. Brandts Klædefabrik er i dag Odenses kulturhus.
13/10: Et langt, lykkeligt liv med litteraturen
Ved professor Hans Hertel
Hans Hertel fortæller om 60 år som mangearmet blæksprutte: kritiker, forsker, universitetslærer,
kulturpolitiker og mediemenneske - fra 1960’ernes studenteroprør og magtkampe frem til bogkulturens
omvæltninger på 2010’ernes støjende mediemarked, i clinch med biblioteksslagtere og andre fjender af
”papirbogen”. Hans Hertels nyeste bog ’Bogmennesker. Bøger og bogfolk – essays og portrætter 1991-2016’
kan ved foredraget købes til halv pris (150 kr.).
27/10: Besøg på Bakkehusmuseet
I Bakkehuset boede Kamma og Knud Lyne Rahbek i første halvdel af 1800-tallet. Deres hjem blev
mødestedet for store kunstnere, kulturpersonligheder og videnskabsfolk, der prægede den danske guldalder.
Under vores rundvisning får vi fortalt om dette berømte salonliv, og samtidig hører vi om Kamma og Knud
Lyne Rahbeks daglige liv i huset. Efter rundvisningen spiser vi frokost på museet (eksklusiv drikkevarer).
Mødetid- og sted: Bakkehusmuseet, Rahbeks Allé 23, 1801 Frederiksberg C, kl. 10.20.
10/11: Den kinesiske drøm – vores mareridt?
Ved Laurids Mikaelsen, fhv. ambassadør i Kina – og født i Kina
Den nye kinesiske ledelse under Xi Jinping har sat fart i udviklingen. Denne gang er der navnlig fokus på at
udvikle det centrale og det vestlige Kina. Kineserne skal flytte ind til byerne, især de “små" byer på op til 5
mio. indbyggere, og dér skal de gradvis rykke op i middelstanden og blive nye kinesiske forbrugere, som
primært efterspørger kinesisk producerede varer af høj værdi. Derved transformeres Kinas økonomi fra at
være baseret på eksport til at være baseret på en stadig stigende indenlandsk efterspørgsel. Denne
transformation af Kina har fået mærkbare konsekvenser i Vesten, men behøver det være et mareridt for os?
24/11: Det danske sprog. Udvikling eller afvikling?
Ved direktør, ph.d. Sabine Kirchmeier-Andersen, Dansk Sprognævn
Vores sprog forandrer sig med tiden. Hvordan opstår disse forandringer? Hvad betyder de for vores sprog?
Og hvad er sproget i grunden for en størrelse? Hvordan påvirkes sproget af udviklingen i verden, i vores
samfund og i de nye kommunikationsformer? Kan det ende med, at dansk forsvinder, eller at vi til sidst ikke
kan forstå hinanden? Få svarene – godt krydret med tankevækkende og underholdende eksempler på
mulighederne og umulighederne i vores forunderlige sprog.
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8/12: 30 år på Det Kongelige Teater
Ved Adam Faber, pianist og dirigent
Kom bag om kulisserne på Det Kongelige Teaters opera, hør om prøverne til de meget forskellige
opsætninger, hør om teaterteknikken og sangerne, om succes og fiasko. Vi kommer rundt om dagligdagen
på teatret, der munder ud i aftenens forestillinger, og Adam Faber knytter forbindelser til sin opvækst i et
borgerligt hjem på Kgs. Nytorv, en opvækst der også var præget af oldefaderen, Skagensmaleren Viggo
Johansen. Under foredraget spiller Adam Faber små, men meget beskrivende klaverstykker fra og uden for
operaens verden.
5/1: Sigvaldi og hans kreds
Ved cand.mag Christine Bruun Hybschmann
I dette foredrag skal vi høre historien om en af Københavns mest farverige originaler, nemlig
barnevognsforlæggeren Otto Sigvaldi. I årene omkring 1968-71 gik han Strøget tyndt iført hustruen Kirsten
Delholms fantastiske gevandter. Sigvaldi blev et vartegn for såvel Strøget som ungdomsoprøret. Men hvem
var han og hvad drev ham? Dette vil foredraget give sit bud på. Eksklusivt for AOF Herlev vil der være
visning af en helt ny portrætfilm om Sigvald, produceret for Københavns Museum. Filmen er tilrettelagt og
produceret af foredragsholderen Christine Bruun Hybschmann.
19/1: Den russiske zar Peters dramatiske besøg i København
Ved forfatter og historiker, ph.d. Dan H. Andersen
Peter den Stores ophold i København i 1716 huskes bedst for hans ridt højt til hest op i Rundetårn, hvor
zarina Katherina fulgte efter i hestevogn. Men zarens opholdt er også historien om en planlagt dansk-russisk
invasion af Skåne, om en russisk hær på 20.000 mand i lejr uden for Københavns volde, og stridigheder
med byens indbyggere, som sent blev glemt.
2/2: Besøg i Christian 4. s Bryghus
Vi får en rundvisning i Christian 4.s Bryghus, som også kaldes Kongens Bryghus. Denne historiske bygning
på Slotsholmen i København indgik oprindelig i Københavns Forsvarsanlæg, inden den blev indrettet som
bryggeri. I dag huser den også 384 skulpturer, indsamlet fra kongelige haver, pladser og slotte.
Efterfølgende spiser vi frokost i Kanalcafeen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 Kbh. K. Eksklusiv drikkevarer.
Mødetid- og sted: Indgangen til Bryghuset, Frederiksholms Kanal 29, 1220 Kbh. K., kl. 10.20.

23/2: Karen Blixen og Afrika
Ved mag.art. Frantz Leander Hansen
Karen Blixen sparede ikke på krudtet i sin beskrivelse af forholdet mellem Afrika og Vesteuropa. Hun brugte
også sine fortællinger om vesteuropæernes optræden i Afrika som et billede på europæisk forvaltning af
egne oprindelige (”afrikanske”) værdier. Men hendes skildringer af Afrika var ikke mindst en bestræbelse på
at beskrive ”afrikansk kultur”, inden denne kultur forsvandt – som hun stærkt frygtede. Foredraget omtaler
desuden Karen Blixens malerier af indfødte og hendes bestræbelser i øvrigt som kunstmaler. Der fokuseres
især på Den afrikanske Farm (1937), men også Karen Blixens to øvrige bøger om Afrika tages op: Breve fra
Afrika 1914-31 og Skygger paa Græsset (1960).
9/3: Kunsten at slutte en krig
Ved Andreas Christensen, sognepræst på Nørrebro og Stabsfeltpræst ved Forsvarsakademiet
I 2018 er det 100 året for 1. verdenskrigs afslutning. Eftertiden har dømt 1. verdenskrig som en meningsløs
stillingskrig. Men hvad flyttede den og hvad mente de, der kæmpede den? Hør et medrivende foredrag om
kejsere, bønder, gas og ørne, ubåde samt engelsk og tysk jihad – og bliv kogere på den verden, vi lever i.
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