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Föreläsningar hösten 2017
Föreläsningarna hålles i
Kulturhuset Flamman,
Hantverkaregatan 7, Svedala
Entréavgift: Antingen terminskort för 200: eller för varje enstaka tillfälle 40: Barn under 16 år gratis.
Kontaktmän:
John Wallén
040-40 13 50
Åke Thörnblad
040-40 10 17
www.svedalaforelasningsforening.se

Svedala Föreläsningsförening
123 år i folkbildningens tjänst.

Tisdagen den 3 oktober kl. 19,15.
Ewa-Gun Westford, Ystad.
”Jag är inte bara polis – jag är människa också.”.

Föredraget kommer att handla om mitt liv från uppväxten i Borrby,
de 43 åren som kvinna i en manlig organisation och livet i allmänhet.
Det kommer att bli högt och lågt och kanske ett och annat budskap
att fundera vidare på. Kanske kommer det också att handla om lite
aktualitetsfrågor från Sverige just nu.				

Tisdagen den 10 oktober kl. 19,15.
Alexandra von Schwerin, Eslöv.
”Slottsfru – lyxhustru eller företagsledare”.

Alexandra von Schwerin från Skarhults slott berättar om de kraftfulla slottsfruarna, från excentrisk drottning till utmobbad caféservitris, som tillsammans
avgjort slottets historia. Det är också berättelsen om de tusentals svenskor
som fört vårt land framåt socialt, politiskt och ekonomiskt de senaste 500 åren,
men som ännu inte har hamnat i historieböckerna.
Bilder.

Tisdagen den 17 oktober kl. 19,15.
Bo Sahlée, Kivik.
”En rundtur i Sverige i början av 1900-talet med
vykortens hjälp”.

En skildring av olika delar av Sverige vid 1900-talets början med vykortens
hjälp. Allt sätts in i sitt rätta historiska och geografiska sammanhang.
Vykorten är hämtade från föreläsarens mormors vykortssamling, som omfattar
ca 1000 vykort från 1900-talets två första årtionden.		
Bilder.

Tisdagen den 24 oktober kl. 19,15.
Sten Ullerud, Malmö.
”Den legala ”drogen” kaffe”.

Ett föredrag om en av de största dryckerna i världen. Vi får historien om kaffe
och hur det produceras. Kaffe har varit en kontroversiell dryck och var förbjuden
i Sverige i omgångar både i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet.
					Bilder.

Tisdagen den 31 oktober kl. 19,15.
Hans Kongbäck, Lund.
”Lofoten”.

Upplevelser och bilder från Andöya i norr till Å i söder. Föreläsaren berättar om lofotenfisket, Malströmmen, späckhuggare,
fåglar och landskap. Vi besöker också Västerålen, ögruppen väst
om Lofoten. 				Bilder.

Tisdagen den 7 november kl. 19,15.
Carl Aspegren, Trelleborg.
”Trelleborg AB då och nu”.

En berättelse om den spännande utvecklingen från en liten lokal
gummifabrik 1896 till dagens globala industrikoncern.
				Bilder.

Tisdagen den 14 november kl. 19,15.
Kalle Eriksson, Båstad.
”Birgit Nilsson, Bonnatösen som blev Världssångare”.
Ett bildspel om Birgit Nilssons barndom hemma i byn Svenstad på Bjärehalvön. Om tiden i folkskolan, hennes ungdomsår, arbetet hemma på
föräldrarnas gård och om hennes drömmar om något annat. Drömmen om ett
liv i sångens och musikens värld. Hur Birgit vågade ta det avgörande steget.
Slutligen om hur drömmen blev sann. Framgångarna. La Scala, Metropolitan
och de övriga världsscenerna.		
Bilder.

Tisdagen den 21 november kl. 19,15.
Malmö Dragspelsensemble, Malmö.
”Trevlig och underhållande musik”.

Ensemblen består av tio musiker som vill visa dragspelets unika förmåga
att förmedla musik, musikstilar från olika tidsepoker. Det finns nästan
alltid något intressant att berätta om varje musikstycke, vilket vi också
kommer att få höra denna afton.
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