Program for Dansk-Tysk Selskab 2018
(Printversion af det kommende program. Af 22. marts 2018)

Følg med på websiden,
som løbende bliver opdateret:
www.dansk-tysk-selskab.dk

Onsdag den 11. april 2018
Generalforsamling og foredrag af

Henriette Harris
Tyskland er et land for voksne
Har tyskerne og Tyskland et andet forhold til kultur
kulturlivet, end vi har det her i landet? Det taler
Henriette Harris om inden Dansk-Tysk Selskabs
generalforsamling.

og

Henriette Harris er født i 1971 på Frederiksberg. Hun
cand.mag. i dansk, italiensk, retorik og teaterhistorie
fra Københavns Universitet og Università degli Studi
Napoli – L’Orientale,
har siden 2004 boet i Berlin, hvor hun er journalist for danske og tyske medier.

er
di

Hun har skrevet bøgerne ”Berlin, Berlin” og ”Tyskland er et land for voksne”.
Dato: Onsdag den 11. april 2018
Sted: Chr. V-Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København
Tilmelding: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMCRyzfBGdFpZ_JdMoREvonuP0XmDFQJqlaGTlMhbl2eLTg/viewform?c=0&w=1
Hvis du kun ser et print af programmet, finder du linket på websiden.
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.
Entré: 60 kr., gratis for medlemmer af Dansk-Tysk Selskab
Dagsorden og forslag til afstemning ses i Nyhedsbrevet, som er blevet sendt ud til alle medlemmer af
Dansk-Tysk Selskab.

Film og diskussion

Hans Christian Post
Last Exit Alexanderplatz

Postdoc Hans Christian Post (pt. ved SDU) har i en længere årrække forsket i byudvikling og historiepolitik med
fokus på tyske byer. Som filmdokumentarist har Hans Chr. Post lavet den forskningsbaserede film “Last Exit
Alexanderplatz”, der belyser de hidtil uindfriede planer fra 1990’erne om radikalt at ombygge DDR-tidens
Alexanderplatz til et Manhattan-lignende business distrikt. Filmen er blevet vist på større og mindre festivaler
rundt om i Europa, og den blev senest vist på Akademie der Künste i Berlin.

Efter en kort intro er der efter filmen mulighed for at stille spørgsmål.
Tid: Onsdag den 23. maj kl. 19.30
Sted: Chr. V-Salen, St. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2, København
Tilmelding: https://docs.google.com/forms/d/11Q-qx81PwF2TTqfbv_2GPlEBZywjy00pLj4v-efstNk/edit

Hvis du kun ser et print af programmet, finder du linket på websiden.
Tilmelding er ønsket for at stille et passende antal stole op.
Entré: 60,- kr.

Rundvisning i Gabrielle Münterudstillingen
Læs mere om Gabrielle Münter og hendes kunst på:
www.louisiana.dk
Efter omvisningen er der mulighed for at spise sammen i caféen.
(f.eks. aftenbuffet til kr. 169 eller suppe kr. 79).
Tid: Torsdag den 7. juni kl. 17.00
Sted: Louisiana, Museum of Modern Art, Gl. Strandvej 13, 3050
Humlebæk
Pris: Rundvisningen er gratis for medlemmer af DTS og koster 60 kr. for ikke-medlemmer. Alle betaler entré.
Varighed: 45 min
Der er plads til 30 personer.
Bindende tilmelding til Wivi Henningsen (wivihenningsen@hotmail.com) med angivelse af, om man efter
omvisningen vil spise aftensmad, for så vil der blive reserveret bord.

Juli 2018
Dansk-Tysk Selskab er medarrangør af et ugekursus på Jaruplund Højskole ved Flensborg i 2018.
Kom og hør om nutidens tyske litteratur, kunst og film – om mindretallet
kan åbne vores øjne for Tyskland og tyske værdier – om tysk
delstatspolitik og aktuelle tendenser i det tyske samfund. Dette er bare
lidt af det, der kommer til at foregå fra den 23. til den 29. juli.
Prisen er 5350 kr. Medlemmer af Dansk–Tysk Selskab får 300 kr. i rabat!
Se programmet:

-----------------------

Husk, hvis du endnu ikke har gjort det: at betale kontingent for 2018
kr. 200 for enkeltpersoner
kr. 300 for par,
Gratis for studerende og unge under 25 år!
Danske Bank, reg.nr. 1551, kontonummer 655 86 15
mærket: “DTS-medlemskab”. På forhånd mange tak!

