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Velkommen til sæsonen 2015-16 i Folkeuniversitet i Nysted!
Folkeuniversitet, et sammensat ord, som så fint beskriver sit formål: at
bringe folk og universitet sammen. Således er niveauet tilpasset ganske
almindelige mennesker, som får en fin mulighed for at møde engagerede
foredragsholdere og få indblik i den nyeste viden inden for deres
fagområde.
Interesse og åbenhed er altså eneste forudsætning for at deltage i
foredragene.
Det er en glæde for os at præsentere sæsonens program. Som sædvanlig
har vi bestræbt os på at sammensætte et alsidigt program, der temamæssigt
spænder vidt. Med meget kompetente foredragsholdere som formidlere
håber vi således at appellere til mange.
Lad os mødes i Folkeuniversitetet!

Find flere oplysninger på vores hjemmeside: www.fu-komiteer.dk/nysted
Komiteen modtager meget gerne ideer til fremtidige arrangementer.

Folkeuniversitetskomiteen i Nysted:
Marianne Bruun Hansen, formand

tlf.: 54 86 44 17, embruunh@gmail.com

Anette Watz, kasserer

tlf.: 51 70 53 58

Lars Topsøe, sekretær

tlf.: 21 76 23 78, topsoe@mail.dk

Inger Bolt Jørgensen

tlf.: 54 87 36 61

Irene Skeel

tlf.: 20 89 15 34

Aage Thustrup Mortensen

tlf.: 54 87 18 37

Inge-Lise Høring

tlf.: 24 89 79 73

Lykke Lund Hansen, revisor

tlf.: 54 87 18 37

”Arkæologiske skatte fra Lolland-Falster”
v/ museumsinspektør Anders Rasmussen
Søndag den 20. september 2015
Mængden af gode fund, som i disse år bliver fundet
på Lolland og Falster i forbindelse med
udgravninger og brug af metaldetektor, vil
tilsyneladende ingen ende tage. Detektorfund fra
jernalder, vikingetid og middelalder sætter for alvor
Sydhavsøerne på det arkæologiske danmarkskort, og fund fra de
arkæologiske udgravninger bidrager med vigtig ny viden om fortidens
mennesker.
I dette foredrag præsenteres en gennemgang af disse nye spændende sager
fra Lolland og Falster. Heriblandt møntskatte fra romersk jernalder, en
torshammer med runer, en sølvskat fra 1600-tallet og mange andre
spektakulære fund.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

Praktiske oplysninger
Foredragene finder sted på Kirkestien 6B, Nysted.
Det koster 60 kr. pr. deltager, og der er ingen tilmelding.
I forbindelse med foredragene er der en pause med
mulighed for at købe kaffe/te/småkager for 15 kr. eller
øl/vand 10 kr.
Alle foredragene omtales i lokalaviserne.

”Filmmusik”
v/ pianist, P2-vært Mathias Hammer
Søndag den 18. oktober 2015
Så længe der har eksisteret film, har der
eksisteret filmmusik. Med P2-vært og
pianist Mathias Hammer ved roret
udfoldes filmmusikken i bredeste forstand.
Hvad kendetegner god filmmusik?
Hvordan har genren udviklet sig gennem
historien? Hør tonerne fra filmens tidligste
barndom. Genhør en håndfuld af historiens mest populære stykker
filmmusik. Få eksempler på film der, med succes, har benyttet allerede
eksisterende musik. Bliv også klogere på hvordan filmkomponister
arbejder, og hvordan de legendariske partiturer er blevet til.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”99 lyserøde elefanter”
v/ tidl. minister, forfatter og foredragsholder Jytte Hilden.
Søndag den 6. december 2015
I år har vi fejret 100 år for den grundlov,
der 5. juni 1915 gav kvinder stemmeret.
Det var og er stort. Bogen "99 lyserøde
elefanter" fortæller historien om synlige
og usædvanlige kvinder, der markant har
sat deres præg på Danmark.

De lærte koden til samfundsdebatten og flyttede
deres tid. Der er god grund til at hædre dem, der gik
først og ønske næste generation god tur videre frem.
Jytte Hilden har turneret Danmark rundt i 2015 med
sine fortællinger om kvinderne.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Verdenshistorien – Tåbelighedernes Kavalkade”
v/ cand. mag. Kåre Johannessen
Søndag den 17. januar 2016
Når man ser på verdenshistorien kan det ind
imellem se ud, som om menneskeheden er en flok
lallende fjolser. Det er der naturligvis en forklaring
på… vi ER en flok fjolser! Det er på én gang
interessant og foruroligende at høre, hvilke
vanvittige udtalelser denne verdens store ledere
gennem tiderne har gjort sig skyldige i.
I dette muntre foredrag fremlægges en mængde eksempler på, hvilke
snæversynede, indskrænkede og rent ud idiotiske udtalelser, magthavere
og meningsdannere op gennem historien har gjort sig selv til grin med.
Hør f.eks. guldkorn fra Winston Churchill, Thomas Jefferson, Abraham
Lincoln, Mahatma Ghandi, Martin Luther og en lang række andre kendte
og mindre kendte kloge hoveder!
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: 13.30.

Entré: 60 kr.

”Marie Grubbe – en dansk adelskvindes skæbne”
v/ cand. mag. Jutta Boysen Møller
Søndag den 14. februar 2016
Marie Grubbe er en adelskvinde fra 16oo-tallet. Hun fik
et dramatisk og omtumlet liv - fra samfundets top til
dets bund i et stærkt standsinddelt samfund, og hendes
historie fascinerer os stadigvæk.
Dette skyldes også, at fortællingen om hende er holdt
levende af flere af vores betydeligste digtere, som hver
især fortolker hendes skæbne ud fra deres egen tid. Det
drejer sig om:
Ludvig Holberg i en epistel nr. 89 (1748) om “selsomme Ægteskaber”, hvor han
skildrer sit møde med Marie Grubbe, da hun er færgekone ved Grønsund på
Falster.
H.C. Andersen i eventyret Hønse-Grethes Familie (1869).
Steen Steensen Blicher i romanen Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog
(1824), hvor hovedpersonen Sophies skæbne er bygget over Marie Grubbes liv.
I.P. Jacobsen i den naturalistiske roman: Fru Marie Grubbe. Interieurer fra det
syttende Aarhundrede (1876).
Juliane Preisler i romanen: Kysse Marie. En historie om Marie Grubbe (1994).
Lone Hørslev i romanen: Dyrets år (2014).

Foredraget tager udgangspunkt i en fortælling om den historiske Marie
Grubbe, om hendes ægteskab med Ulrik Frederik Gyldenløve, og hvordan
det siden gik hende. Derefter præsenteres de litterære fortolkninger af
hendes skæbne.
Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.

”Barcelona i Fokus”
v/ ph.d. mag. art. Niels Marup
Søndag den 13. marts 2016
Barcelona bliver fra slutningen af det 19.
århundrede til begyndelsen af det 20.
århundrede centrum for Cataloniens
industrialisering og et dynamisk center for
fantasifuld moderne kunst og arkitektur.
Den art nouveau-inspirerede arkitekt
Antoni Gaudi skabte en række fantastiske værker: La Sagrada Familia,
flere beboelsesejendomme og den visionære Park Güell. Til disse
bygninger udformede han originale møbler og indretninger.
Også modernismen, med Mies van der Rohes banebrydende Barcelonapavillon og -stol, tegnet til Verdensudstillingen i 1929, kom til at markere
byens moderne puls. De tre originale billedkunstnere Picasso, Miro og
Dali er knyttet til byen, og deres originale kunst er forbundet med den
catalonske tradition.

Sted: Kirkestien 6B, Nysted.

Tid: kl. 13.30. Entré: 60 kr.
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