Programblad vinter/vår 2015

Föreningen Norden i Göteborg
GRIEG KONSERT - ett möte med den stora lille mannen.
Katharina Frogner Kockum - sopran - Katharina är en mycket efterfrågad sopran både i inoch utland. Hon har sin utbildning från Stockholm, Oslo och New York. Katharina har fått
strålande recensioner för sin unika närvaro och sin vackra röst med värme och personlighet.
Sven-Erik Lundkvist - producent, dirigent & arrangör. Sven-Erik är dirigent och pianist och
har studerat i Oslo och Stockholm.
Gäst:
Tid:
Plats:
Pris:
Arrangör:

K. Fogner Kockum (sopran) + Sven-Erik Lundkvist
Lördag 14 februari kl. 15.00 -16:00
Norska kyrkan/Norges Hus Skånegatan 16
75 kr medlemmar i Föreningen Norden/Norges Hus,
icke medlem 100 kr – inkl. fika!
Norges Hus, Studieförbundet Vuxenskolan + Föreningen Norden Göteborg

ÅRSMÖTE i Föreningen Norden i Göteborg
Program: För mer info se hemsidan och Facebook
Tid:
Torsdag 26 februari kl. 18.00
Plats:
Packhusplatsen 2
Vi bjuder som vanligt på lite förfriskningar samt tilltugg!
Kallelse!
Medlemmar i Föreningen Norden Göteborg kallas härmed till Årsmöte på ovan nämnda
plats och tid!

Peer Gynt - Teateruppsättning i Norges Hus
Skådespelaren Jeanne Bøe har under några år turnerat
runt världen med sin föreställning ”Peer Gynt” och nu är det äntligen tur
att besöka Göteborg. Hon framför här sin berömda monologversion av
Ibsens klassiska skådespel.
Gäst:
Tid:
Plats:
Pris:
Anmälan:

Jeanne Bøe
Torsdag 26 februari kl. 19:00
Norges Hus. Skånegatan 16.
100 kr är entré för Norges Hus/FN medlemmar,
120 kr icke medlemmar.
Biljetter via mejl på info@norgeshus.se eller telefon + 46 (0) 31 16 13 68

Orkidéfrossa på Botaniska
Tropiska orkidéer!
Göteborgs botaniska trädgård förvaltar den största samlingen av tropiska orkidéer i Sverige.
Det rör sig om ungefär 1 200 olika arter och kulturformer.
Orkidéhusen i Botaniska trädgårdens växthus!
Botaniska trädgårdens samling av orkidéer finns i fyra växthus med olika klimat.

Varmast och fuktigast är det i det tropiska Vanilla huset. Lägsta temperatur under vintern är
ungefär 20°C.
Tid:
Tisdag 17 mars. Kl. 16:00.
Plats:
Botaniska Trädgården i Gbg. Vi träffas utanför ingången till ”Orkidéerna”!
Pris:
Välkommen att gå med i guidad grupp. Inträde 50,- inklusive guidning.
Begränsat antal platser – hör av dig snarast!
Anmälan:
Arrangör:

Gunn Wallin 070 1714418/0300-188 68 gunn.wallin@telia.com
Finlandssvenska Föreningen och Föreningen Norden i Göteborg.

NORDENS DAG
Föreningen Norden vill uppmärksamma Nordens Dag samt även påminna om att det i år är
70 år sedan II Världskrigets tog slut i Europa. Vi gör det i år med att vara med som gäster på
Göteborgs Regionens Släktforskare (GRS) på Stadsbiblioteket på temat ”Släktforskningens
dagar i Göteborg”. Vi kommer att finns med under bägge dagarna med ett bemannat Norden
bord för att informera om FN.
Föreningen Norden har äran att bli tillfrågad av GRS om att berätta om vårt nordiska arbete
för alla besökare till ”Släktforskningens dagar i GÖTEBORG”. Vår egen Nils Zandhers
berättar om FN arbeta för alla intresserade på ”Släktforskningens dagar”.
Gäst 1:
Tema:
här)
Tid:
Plats:

Nils Zandhers
”Norden – ett projekt för grannsamverkan” (läs mera

Gäst 2:
Tema:
Tid:
Plats:

Fil. dr. Ninni Trossholmen (se bild)
”Vardagsliv under andra världskriget!” (läs mera här)
Lördag 21 mars kl. ?.00
Stadsbiblioteket – Götaplatsen 3 i Göteborg

Lördag 21 mars kl. 10.30
Stadsbiblioteket – Götaplatsen 3 i Göteborg

Fil. dr. Ninni Trossholmen (etnolog + pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien) berättar
om hur vardagslivet var under andra världskriget i Sverige men också krigsdrabbade i Norge.
Föredraget är baserat på en bok med samma titel som kom ut för några år sedan. Alla är
välkomna!

Arrangör: Föreningen Norden i Göteborg.
”I NORDISKT LJUS” – besök på Konstmuseet.
Björn Fredlund visar samlingarna från sekelskiftet 1900 i Göteborgs konstmuseum onsdagen
den 15 april kl 18.
Guid:
Tid:
Plats:
Pris:
Arrangör:

Björn Fredlund (f.d. chef för Konstmuseet)
Onsdag 15 april. kl. 18:00.
Konstmuseum i Göteborg, vi träffas vid ingången.
Konstmuseets ordinarie entréavgift.
Föreningen Norden + Finlandssvenska Föreningen

Föreningen Norden - Nordiskt Informationskontor
Packhusplatsen 2 · SE-411 13 Göteborg
Telefon: +46 31 7115868 · E-post: mauritz@norden.se · www.gbg.norden.se

