”Fredagsgæsten”
2017 – 2018
Fredagsgæsten er foredrag af almen interesse
Mød spændende mennesker med noget på hjerte

Hold 725005: Fredag kl. 13.00 (22/9)
Stedet er hver gang: Mødesalen, Herlev Gl. Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev
Pris: kr. 1205 Pens./eftl. bosat i Herlev kr. 844

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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22/9: 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.

6/10: 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: Miljø og klima
Ved meteorolog Jesper Theilgaard
Verdens betydeligste og måske vanskeligste problem er klimaforandringerne, som truer med at ændre den
velkendte verden. I de seneste 25 år har problemer været debatteret. Men er det allerede for sent at løse
problemet? Bestræbelserne på at finde en global løsning kulminerede med det store møde i Paris, kaldet
COP21, hvor verdens lande efter svære forhandlinger blev enige. Hvad er status på de mange klimatiske
problemer? Og i hvilket omfang er der sat nogle brugbare løsninger i gang?

3/11: Ekvilibrist på mundharpe – et musikalsk foredrag
Ved musiker og komponist Mathias Heise
I oktober 2016 modtog Mathias Heise kronprinsparrets stjernedryspris, og i januar 2015 blev Mathias Heise i
DRs Koncerthus kåret til ”Årets nye jazzstjerne” i Danmark. Ved AOF Herlevs afslutning i 2014 optrådte han
for os. Nu kommer han til Herlev igen og fortæller om sit instrument mundharpen, dets historie og
virkemidler. Og undervejs vil Mathias Heise naturligvis spille for os.

17/11: 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?

1/12: BORGEN FØR OG NU
Ved historiker og journalist Claus Hagen Petersen
Claus Hagen Petersen giver sit bud på, hvordan det politiske liv har forandret sig her til lands
igennem de sidste 30 år. Fra dengang, hvor han havde sin daglige gang på Borgen til nu, hvor den politiske
kommunikation primært forgår på Twitter og Face Book, og hvor meningsmålinger og profetier fra hærskarer
af politiske kommentatorer sætter helt nye rammer for den politiske meningsdannelse. Foredraget bliver
krydret med anekdoter fra Borgen, og fra de mange politiske interview han har lavet på TV 2, Deadline/DR 2
og P1/DR.
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15/12: Mit teaterliv
Ved Jytte Abildstrøm
Jytte Abildstrøm har igennem mange år været involveret i utallige forskellige sammenhænge. I dette foredrag
fortæller hun levende om sit teaterliv, hvor hun selv skabte et ensemble, der lavede forestillinger for både
børn og voksne med det formål at oplevelsen skulle være absolut livsbekræftende.

12/1: Cavalleria Rusticana – operaintroduktion med musikeksempler
Ved cand.mag. Bjørn Steding-Jessen
Mascagnis opera blev i 1890 en øjeblikkelig verdenssucces og fremstiller meget direkte og i mere end én
forstand et knivskarpt opgør på Sicilien. Der er vin, bondeære og landlig idyl, men i endnu højere grad
jalousi, hævn og død drevet af den søde, men forbudte kærlighed. Som en stor sjældenhed bliver der også
lejlighed til at høre komponisten selv introducere sit værk.

26/1: 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.).

9/2: Hans Adolph Brorson: liv og salmedigtning
Ved Kgl. Konfessionarius, biskop Erik Norman Svendsen
Hans Adolph Brorson hører til den absolutte topklasse i dansk salmedigtning. Hans enestående poetiske og
musikalske formåen har gjort ham elsket i både Danmark og Norge. Han blev født i 1694 i præstegården i
Randerup i Sønderjylland og døde som biskop i Ribe i 1764. Hans første udgivelse fra 1732 indeholder
”Nogle Jule-Psalmer,” bl.a. ”I denne søde juletid,” ”Her kommer, Jesus, dine små,” ”Den yndigste rose er
funden” og ”Mit hjerte altid vanker”. De efterfølgende salmer samlede han i 1739 i ”Troens Rare Klenodie,”
der har præget vækkelsesbevægelser og kirkeliv helt frem til i dag, bl.a. ”Op, al den ting, som Gud har gjort”.
Hans seneste salmer blev udgivet i 1765, bl.a. ”Her vil ties, her vil bies” og ”Den store hvide flok vi se”.

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: Ruslands etniske mangfoldighed
Ved forfatter cand.mag. Jens Jørgen Nielsen
Rusland er verdens største land på over 17 millioner kvadratkilometer. Hvad mange ikke ved er, at der
eksisterer 35 officielle sprog og over hundreder lokale sprog. Alle de store religioner er repræsenterede, så
der er en mangfoldighed af sprog, nationaliteter, kulturer og historiske identiteter. Jens Jørgen Nielsen vil
fortælle om sit møde med nogle af dem, bl.a. jøder, tatarer, kosakker, gammeltroende, burjatter, sjamaner.
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