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Föreläsningar våren 2019
Föreläsningarna hålles i
Kulturhuset Flamman,
Hantverkaregatan 7, Svedala
Entréavgift: Antingen terminskort för 200: eller för varje enstaka tillfälle 50: Barn under 16 år gratis i sällskap med målsman.
Fungerande hörslinga.
Kontaktmän:
John Wallén
040-40 13 50
Åke Thörnblad
040-40 10 17
www.svedalaforelasningsforening.se

Svedala Föreläsningsförening
125 år i folkbildningens tjänst.

Tisdagen den 5 februari kl. 19,15.
Bengt Roslund, Malmö.
”Människor jag inte glömmer”.

TV-producent Bengt Roslund berättar bl. a. om Nils Poppe (som inte
ville ha inspelning på sin Fredriksdalsteater), om Sten Broman
(som sade sig kunna bevisa – i Paris- att han stod i en speciell gunst
hos Jungfru Maria), om Ingmar Bergman (som hindrades säga återbud
i sista stund), om Ingrid Bergman (som lovat att aldrig återvända till
Sverige). Otroliga historier – men sanna!
Bilder

Tisdagen den 12 februari kl. 19,15.
David H Perser.
”Påfågelns skugga – en iransk verklighet”.

Om livet som ayatollah Khomeinis livvakt i Irans muslimska revolution
och om tortyr i iranska fängelser berättar David H Perser i en mycket
annorlunda och spännande föreläsning.

Tisdagen den 19 februari kl. 19,15.
Karlo Pesjak, Hässleholm.
”Finland – björnarnas rike”.

Från ett björngömsle i norra Finland upplever föreläsaren under några
nätter spännande möten med de stora björnhanarna och med björn
mammor som vill skydda sina ungar.
Sen går färden till Tammerforstrakten där fåglar studeras från gömslen
vid olika dammar.		
Bilder.

Tisdagen den 26 februari kl. 19,15.
Lars Hector, Malmö.
”Anita Ekberg”.

Nöjesprofilen Lars Hector talar om sina personliga minnen av sin vän
Anita Ekberg och hennes liv från Rostorp på Backarna till Rom via
Hollywood. Detta är historien om en ovanlig, rolig och älskvärd ,
bedårandeoch skarpögd kvinna.		
Bilder.

Tisdagen den 5 mars kl. 19,15.
Årsmöte.
Ingmar Skogar, Ängelholm.
”Svensk vår – när naturen är som vackrast”.

Rådjur och räv gör spår i den vattentyngda snön. Sångsvanarnas och tranornas
trumpetande ljuder. Blåsipporna blommar längs stengärdsgården. Snart är
skogsbacken full av vitsippor. Gullvivor, backsippor och orkidéer lyser med
sina vackra färger. Flyttfåglarna är tillbaka. Det är svensk vår. Bilder

Tisdagen den 12 mars kl. 19,15.
Irene Winqvist, Skurup.
”Vem var hon Selma Lagerlöf och var Nils
Holgerson bara en sagofigur?”

Irene Winqvist och Lillemor Danielsson, ansvariga för Selma Lagerlöfutställningen i Västra Vemmenhög berättar om Selmas tid som lärare, besökare
på godsen i Svedala, hennes författarskap, Nobelpristagare, kampen om
kvinnlig rösträtt, Svenska akademin m.m. Bilder.

Tisdagen den 19 mars kl. 19,15.
Per Erik Tell, Onslunda.
”På luffen genom Europa”.

Under drygt tre månader vandrade Per Erik Tell tillsammans med vännen
Pelle Brask från Abbekås i Skåne till Pamplona i Spanien.
Hör om vandringen över Lyneburgerheden, genom bröderna Grimms skogar
och över de böljande kullarna i Bourgogne till Pyrenéernas vidunderliga vyer.
Bilder.

Tisdagen den 26 mars kl. 19,15.
Börje Wessman, Asmundtorp.
”Minns 50-talet”.

Börje Wessman spelar musik på sitt accordeon (dragspel) och kåserar över
små och stora händelser från 1950-talet.
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