BESØK OSS

Program
høsten 2022

Velkommen til HL-senteret
Endelig ligger pandemien bak oss, og HL-senteret kan igjen
tilby en rekke fysiske arrangementer: konferanser, foredrag,
samtaler og boklanseringer. Sentralt står markeringen av
at det i høst er 80 år siden deportasjonene av jødene fra
Norge. I oktober åpner vi utstillingen «Avbrutte liv», om
jødiske kunstnere som fikk livet og sin kunstnergjerning
avbrutt i nazistenes utryddingsleire. I november blir det en stor
markering i Oslo Rådhus, et samarbeid mellom HL-senteret,
Det Mosaiske Trossamfund, Det Jødiske Samfunn i Trondheim
og Jødisk museum i Oslo. Og mye annet står på programmet –
som du finner her.
Velkommen!
Direktør Guri Hjeltnes, HL-senteret

Forelesningsserie om 2. verdenskrig
I samarbeid med Universitetet i Tromsø og Eckbos Legat starter HL-senteret opp igjen
forelesningsrekken «Dypdykk i 2. verdenskrig» på Litteraturhuset i Oslo. Serien startet i 2019,
men ble avbrutt av pandemien. Forelesningsserien er et samarbeid mellom HL-senteret og
UiT Norges arktiske universitet og er finansiert av Eckbos Legat.
Arrangementene er gratis, men billetter må bestilles via hlsenteret.no.
Alle foredragene begynner kl. 19:00 og holdes i Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29.
Samtlige foredrag vil bli strømmet.

Generelt om arrangementene
Alle arrangementene er gratis, og foregår på HL-senteret dersom ikke annet er nevnt.
Vi strømmer de fleste arrangementene. Vi tar forbehold om endring i programmet.
Se hlsenteret.no for oppdatert program.

August
Arendalsuka: Rasisme på utstilling
Tirsdag 16. august kl. 11:30 – 12:30
Hvilke fallgruver finnes når man lager en utstilling om rasisme? Kan man risikere å spre
konspirasjonsteorier og hatprat ved å stille rasisme ut?
To av kuratorene bak HL-senterets utstilling «U/Synlig hverdagsrasisme i Norge», Cora
Alexa Døving og Mona Abdel-Fadil, forteller om dilemmaer de sto overfor i arbeidet
med utstillingen. Både Døving og Abdel-Fadil jobber som forskere ved Senter for studier
av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).

Arendalsuka: Rasisme i skolen
Tirsdag 16. august kl. 16:00 – 17:00
Elever reagerer forskjellig når temaet rasisme blir tatt opp. Noen harselerer, noen blir
persolig berørt. Hvordan kan skolen snakke om rasisme på en måte som åpner opp for
elevenes ulike erfaringer og lære av dem?
Panelsamtale med kunnskapsminister Tonje Brenna, Joel Nziza, skoleelev, Espen
Ekse-Gundersen, Lillesand ungdomsskole, Cora Alexa Døving, Claudia Lenz, Peder
Nustad og Daniel Ansari fra HL-senteret.

August
Arendalsuka: A superior guide to
performing an academic self
Tirsdag 16. august kl. 20:00
Mona Abdel-Fadil is a British-born EgyptianNorwegian writer, academic, and performer.
Mona dabbles in genre-bending types of artistic
expression, but her true love is comedy. In her
satirical performance «A Superiour Guide to
Performing an Academic Self» she asks what it
really takes to become a successful academic.
Through a gallery of professors with enticing names
such as Nicholas Nostalgie and Hara S. Mint Ford,
we gain insight into how one best can cope with
the increasing demands for gender equality and
diversity in academia, and the world at large.

Arendalsuka: Kan vi egentlig lære
noe som helst av historien?
Onsdag 17. august kl. 15:30
“Historien gjentar seg” hører vi ofte. Det gjør den ikke, men kan den likevel ha noe å
lære oss? Med Europa I krig er vi mange som søker bakover I historien på let etter
kunnskap og forståelse som kan hjelpe oss å se riktig vei fremover. Hva slags betydning
har det for samfunnet at vi lærer om historien, og hvordan ser vi på relasjonen mellom
fortid, nåtid og fremtid? Vi har invitert en håndfull historikere og en statsviter for å dele
deres refleksjoner rundt historiebevissthet og historiens betydning for samfunnet.
Panelsamtale med Terje Tvedt, Universitetet i Bergen, Thomas Vidnes Hansen Hagen
og Georg Kristiffer Fjalsett, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Claudia Lenz,
HL-senteret, Laila Bokhari, statsviter.

August

HL-senterets venneforening: Tur til Grini
Onsdag 31.august kl. 17:00
Grini fangeleir ble opprettet av tyskerne 14. juni 1941 i kvinnefengselet på Ila i Østre
Bærum. I krigsårende satt det til sammen nesten 20 000 personer på Grini, hvorav 2000
var kvinner. Bli med Venneforeningen på eksklusiv omvisning! Se mer informasjon på
hlsenteret.no.

September
The Nazi Genocide
of the Roma
and its Legacy
Torsdag 8. september, kl. 09:45 – 16:00
Konferansen handler om nazistenes folkemord på romene og arven etter dette. Akademisk
forskning på det nazistiske folkemordet på romer har gjort betydelige framskritt de
siste to tiårene. Forskere fra sju land vurderer forskningsstatus, kartlegger ytterligere
undersøkelsesveier og diskuterer ulike minnemarkeringer. Konferansen er finansiert av
Utenriksdepartementet.
Konferanseansvarlig er HL-senterets forsker Anton Weiss-Wendt.

September

Present pasts. Historical narratives,
Holocaust memory and antisemitic
discourse in the Balkans
Fredag 9. september, kl. 09:15 – 17:00
The conference gathers international scholars to discuss the impact of historical
narratives, Holocaust memory and antisemitic discourse in the Balkans today. How are
the historical narratives about Jews and the Holocaust in the Balkans intertwined with
nation building, ideologies, and global trends today? What are the effects of the wars in
the 1990s and what are the processes that have encouraged new waves of antisemitism?
The conference is part of a three-year project on minority protection and mass atrocity
prevention funded by the Ministry of Foreign Affairs.
In charge of the conference researcher and project manager Vibeke Moe.

Deportasjonene av romer i Romania
Torsdag 8. september, kl. 09:45 – 16:00
Romania deporterte ca. 25 000 romer til Transnistria I Moldova under 2. Verdenskrig, selv
om det var et fritt land og ikke stod under press fra nazistene. Petre Matei, forsker ved Elie
Wiesel National Institute for the Study of the Holocaust in Romania, vil snakke om årsaker
til deportasjonene og om hvorfor de ulike kategoriene av rom fra forskjellige regioner ble
behandlet så forskjellig.
Velkommen til sesongens første søndagsforedrag!
Foredraget vil holdes på engelsk.
Møteleder er historiker og spesialrådgiver Carl Emil Vogt, HL-senteret.

September

ANNA&CO & Nils Petter Molvær: SÅLE
16. – 18. september, kl. 15:00 – 16:30 og 18:00 – 19:30 alle tre dager:
Forestillingen utforsker identitet i skyggen av Quisling, og er et tredelt danseverk med
musikk av jazz- og elektronikapioneren Nils Petter Molvær. Den første delen skjer på
Hukodden (utendørs), del to er i Rosehagen på HL-senteret og del tre er i Storsalen i
HL-senteret.
Du møter Nils Petter Molvær (trompet), danserne Putli Hellesen, Terje Tjøme Mossige,
Runa Rebne og Martin Slaatto, samt utøvere fra Nordic Black X-press.
Forestillingen er en del av Ultimafestivalen 2022.
Billetter kr. 250/150, kjøpes på forhånd via ultima.no
Se hlsenteret.no for mer informasjon.

September
FIHRM-konferansen 2022
Onsdag 21. september, kl. 10:00 – 16:00
Årskonferansen til The Federation of International Human Rights Museums (FIHRM)
arrangeres i Norge i 2022. Temaet er blant annet selvråderetten og handlingsrommet til
menneskerettighetsmuseer og lignende organisasjoner.
Konferansen går over tre dager, 19. – 21. september. HL-senteret er vertskap sammen
med Eidsvoll 1814 og Nobels Fredssenter. Første dag er på Eidsvoll 1814, andre dag
på Nobels Fredssenter, og konferansens siste dag finner sted på HL-senteret, 21.
september.
For påmelding og mer informasjon, se hlsenteret.no.

HL-senterets venneforening: Tur til Grini
Tirsdag 20. september kl. 9:00 – 17:30

Bli med HL-senterets Venneforening på dagstur til Vestfold!
Vi besøker den tidligere interneringsleiren Berg der vi
får omvisning av Ulla Nachtstern, arkivformidler ved
Vestfoldmuseene og barnebarn av Moritz Nachtstern.
Deretter går turen til Haugar Kunstmuseum i Tønsberg for
omvisning i utstillingen «Friheten må gjestfri være»
av Victor Lind.
Victor Lind kjent for å ha arbeidet med en rekke viktige
historier og temaer knyttet til behandlingen av norske jøder
under 2. Verdenskrig.
Felles avreise med buss fra HL-senteret kl. 09:00.
Påmelding og billetter via hlsenteret.no.

September

Åpent hus
Søndag 25. september kl. 10:00 – 18:00
HL-senteret inviterer til husomvisninger, foredrag og konsert!
Bodil Stenseth forteller om Villa Grandes historie (kl. 11:00), Øystein Rø fra
arkitektfirmaet Transborder Studio presenterer det prisnominerte tilbygget MINO
(kl. 12:30), og profesjonell outsider, kulturskribent, kunstkritiker og Fritt Ords prisvinner
Bjørn Hatterud snakker om Skeivt kulturår og menneskerettigheter for folk med
funksjonsnedsettelser (kl. 14:00). Jazzbandet Svarte Svingende spiller.
Kafé Villa Grande tilbyr grillmat i hagen.
Arrangementet er en del av Open House Oslo

September
Litteraturhuset: Dypdykk i 2. verdenskrig
Mandag 26. september kl 19.00
Holocaust i Norge: Hvor står kunnskapen i dag?
Forsker Synne Corell, HL-senteret
Debatten om Holocaust forsetter. Det samme gjør forskningen om temaet. Synne Corell,
som er nytilsatt forsker ved HL-senteret, gir her sitt overblikk over status for Holocaustforskningen i dag og veien videre. Corell ga for ett år siden ut boken «Likvidasjonen.
Historien om holocaust i Norge og jakten på jødenes eiendom».
Forfatter Espen Søbye samtaler med Corell om temaet etter forelesningen.
Gratis inngang, men billett er nødvendig, se hlsenteret.no
Foredraget strømmes via HL-senterets Facebookside.

September
Ytringsfrihet – rom for alt og alle?
Torsdag og fredag 29. – 30. september kl. 09:30 – 16:00:
Hvem deltar, og hvilke muligheter og begrensninger finnes for unge stemmer?
Konferansen retter søkelys på grensene for ytringsfrihet, hvordan vi forholder oss til
ekstreme ytringer, og skolen som fritt ytringsrom som samtidig skal ivareta elevenes
behov for trygghet og inkludering.
Arrangementet finansieres av Nordisk ministerråd, og er del av programmet under
Norges ledelse av ministerrådet 2022.
Påmelding via hlsenteret.no.

Boklansering: «Fedre og sønner»
av Dag Steinfeld
Søndag 09.oktober kl. 14:00 - 15:30
Fra han var liten merket Dag Steinfeld at den jødiske familien hans bar
på sterke konflikter. De gamle snakket om fedre og sønner som hadde
foraktet hverandre i flere generasjoner, helt fra familien flyktet
fra fattigdom og forfølgelse i Russland på 1800-tallet.  
Når Steinfeld senere bestemmer seg for å undersøke familiens fortid,
begynner en reise i tid og rom. Beretningen har blitt en gripende historie
om de siste hundre år i Europa sett gjennom én familie.
Møteleder er Carl Emil Vogt, historiker og spesialrådgiver ved HL-senteret.

Oktober
HL-senterets venneforening:
Nordmennene i Sachsenhausen
Mandag 10. oktober kl. 18:30
2500 nordmenn satt fengslet i Sachsenhausen under krigen. Hvordan ble de
påvirket av krigsårene, og på hvilken måte formet de det norske samfunnet i
etterkrigstiden? Journalist og forfatter Sven Egil Omdal besøker HL-senterets
venneforening for å snakke om temaet.
Etter foredraget blir det en samtale mellom Omdal og Guri Hjeltnes,
direktør ved HL-senteret.
Arrangementet er i samarbeid med Hvite busser.

Litteraturhuset: Dypdykk i 2. verdenskrig
Tirsdag 11. oktober kl 19.00
SS i Norge: Makt og rekruttering
Ved forskerne Terje Emberland, HL-senteret og Sigurd Sørlie,
Institutt for forsvarsstudier (IFS)
I denne dobbeltforelesningen presenteres de ambisjoner SS hadde i Norge, hvordan
nordmenn plasserte seg i SS´ ideologi, hvilken makt SS hadde i vårt land under krigen,
samt rekruttering av nordmenn til Waffen SS (frontkjemperne). Foreleserne deltok på
forskningsprosjektet om Waffen SS ved HL-senteret, og Waffen SS ble aktualisert og debattert
etter tv-serien «Frontkjemperne» i 2021.
Samtaleleder: Ole Torp
Gratis inngang, men billett er nødvendig, se hlsenteret.no
Foredraget strømmes via HL-senterets Facebookside.

Oktober
Tony Murant:
Transnational
Fascism

International women conference in Berlin, Oct. 7th 1941

Søndag 16. oktober, kl. 14:00 – 15:30
In his presentation, Tony Murant will trace the advances that the transnational perspective
has brought to fascist studies over the last twenty-five years and outline the fascist
universe of the inter-war period, with particular attention to the role played by women’s
organisations, so far largely absent from the transnational perspective.
Tony Murant is associate professor at the University of Valencia.
Host will be Graham David Macklin, associate researcher at the HL-center.
The lecture will be in English.
.

Boklansering:
«Mørke år. Norge og jødene på 1930-tallet»,
ved Bjørn Westlie
Søndag 23.oktober kl. 14:00 – 15:30

Negative holdninger og fordommer mot jødene florerte i norsk kulturliv og
offentlighet i mellomkrigsårene. Selv etter nærmere hundre år i landet ble
jødene betraktet som et fremmedelement i det norske samfunnet.
I boken spør Westlie om denne antisemittismen kan forklare hvorfor mange
nordmenn bisto tyskernes internering og deportasjon av de norske jødene
under krigen. Han tegner et urovekkende bilde av Norge og nordmenns
holdninger til jøder, og omtaler perioden som ”de mørke årene”.
Møteleder er historiker og direktør ved HL-senteret, Guri Hjeltnes.

Oktober
Litteraturhuset:
Dypdykk i 2. verdenskrig
Mandag 24. oktober kl 19.00
Vendepunktet for Holocaust
Forfatter og historiker Antony Beevor
Historikere har lenge debattert om transformasjonen av Holocaust, fra det Vasily
Grossman kalte «Shoah ved kuler» til «Shoah ved gass», kom nedenfra eller som ordre
fra toppen. Hitler og Himmler sørget for at ingen skriftlig dokumentasjon eksisterer.
Den britiske historikeren Antony Beevor argumenterer for at nazistenes mål var «den
endelige løsning» - uavhengig av krigens utfall.
Forelesningen holdes på engelsk.
Gratis inngang, men billett er nødvendig, se hlsenteret.no
Foredragene strømmes via HL-senterets Facebookside.

Utstillingsåpning: Avbrutte liv
Onsdag 26. oktober kl. 14:00
Utstillingen «Avbrutte liv» viser fram jødiske kunstnere som omkom under Holocaust.
Midt i infernoet fortsatte de å uttrykke seg gjennom musikk, litteratur og visuell kunst. Den
internasjonale utstillingen er laget av Fundacja Bente Kahan i Wroclaw. I norsk versjon er
utstillingen utvidet med jødiske kunstnere i Norge, og er et samarbeid mellom HL-senteret
og Jødisk museum i Oslo. Utstillingen åpner på den datoen da de mannlige jødene i
Norge ble arrestert i 1942.

Oktober

Justice Denied
- Coming to Terms with History
in Post-Conflict Societies
Mandag 28. oktober kl. 09:30 – 16:00
As we mark the 20th anniversary of the entry into force of the Rome Statute of the
International Criminal Court, this conference draws lessons from contemporary and
historical cases, and explores the long-term consequences of limited, delayed or denied
justice. In particular, the conference will examine how denial of justice influences postconflict politics and how historical injustices affect societies for decades or even centuries
after the crimes had been committed.
In charge of the conference, researcher Ellen Emilie Stensrud at the HL-center.
Møteleder er Claudia Lenz, forsker ved HL-senteret.

Oktober
Antikvitetshandler Watchman
Søndag 30. oktober kl. 14:00 -15:30
Philip Watchman, kona Florence og sønnen Arthur er
navn i den uhyggelig lange listen over ofre i det norske
Holocaust. Hele familien ble drept. Watchmans har ingen
slektninger i Norge.
I arbeidet med boken ”Antkvitetshandler Watchman” har
forfatter Bodil Stenseth gravd i arkivene for å finne ut
hvordan den jødiske familien levde før katastrofen, og hva
som skjedde etterpå.

Historiens lange skygge
Om jødisk identitet i samtidens Norge
Mandag 31. oktober - heldagskonferanse
Har tyngden av Holocaust gjort den jødiske minoriteten usynlig i andre sammenhenger?
Forskningsprosjektet «Jødisk identitet - valg og forhandlinger, praksiser og tradisjoner
i samtidens Norge», identifisere ulike dimensjoner ved jødisk liv i samtidens Norge.
HL-senterets Cora Alexa Døving som har ledet forskningsprosjektet, vil legge frem
funn fra forskningen: om konfliktlinjer og samhørighet, om tro og tvil, om tradisjoner og
minnekultur – og om det å være en minoritet blant flere.
- Selv i en så liten minoritet som den norske, med bare mellom 1500 og 2000 jøder,
er det snakk om en veldig mangefasettert minoritetsgruppe, sier Døving
Påmelding og mer informasjon på hlsenteret.no
På konferansen vil boka ”Jødisk identitet, praksis og minnekultur”, redigert av Cora
Alexa Døving, bli lansert.

November

Wolfgang Plagge med trio:
En smak av Schoenfield
Søndag 6. november kl. 14:00 – 15:30

Komponisten og pianisten Paul Schoenfield er kjent for å kombinere pop, folkemusikk
og klassisk musikk. Musikken hans kretser ofte rundt Shoa, og med titler som «Camp
Songs» og «Ghetto Songs» har han markert seg som en av samtidens sterkeste
antirasistiske komponister.
Wolfgang Plagge har med seg tre av sine beste studenter: Mathias Liodden (fiolin),
Madara Eleonora Mežale (klarinett) og Martin Cabete de Almeida (piano). De vil blant
annet fremføre Trio for klarinett, fiolion og klaver av Schoenfield. Verket har klare
referanser til Holocaust, et enormt spekter og høye krav til utøverne.

November
HL-senterets venneforening:
Fra skilsmisse til livssynsåpent forhold
Mandag 7. november kl. 18:30
I 2012 startet skilsmisseprosessen mellom Den norske kirke og staten Norge. Vi
spør hvordan det norske livssynslandskapet ser ut etter ti år, og hvordan de troende
i minoritetsreligionene opplever det livssynsåpne samfunnet. Hvordan ble religiøse
minoriteter møtt av storsamfunnet under pandemien?
Paneldebatt med Bente Sandvig (Human-Etisk forbund), Britt Strandlie Thoresen (Bahaisamfunnet), Ingrid Rosendorf Joys (Den katolske kirke og Samarbeidsrådet for tros- og
livssynssamfunn, STL) og Sturla Stålsett (Den norske kirke).

Lærerkurs:
Holocaust i Norge og i Europa
– nye perspektiver og ny kunnskap
Torsdag 10. november, 09:30 – 15:30
Forsker Synne Corell ved HL-senteret vil undervise om den økonomiske likvidasjonen
av jødene i Norge. Vi inviterer til pedagogisk workshop knyttet til 80-års markeringen
av deportasjonene av jødene i Norge, der vi tar i bruk et nytt undervisningsopplegg
utarbeidet av HL-senteret.
For påmelding og mer informasjon, se hlsenteret.no

November
Litteraturhuset: Dypdykk i 2. verdenskrig
Tirsdag 10. november kl 19.00
Krigen i nord - en glemt landsdel?
Professor Einar A. Niemi, Universitetet i Tromsø
Er krigen, brenningen, evakueringen og gjenreisningen av Finnmark fortiet og glemt?
Kritikken av at krigshandlingene i nord er glemt kommer med jevne mellomrom. I denne
forelesningen snakker en nestor innen historiefaget, professor emeritus Einar Niemi, om
virkningshistorie og minnehistorie i etterkrigstiden.
Kommentarer ved professor emerita Ingunn Elstad og Marianne Neerland Soleim,
førsteamanuensis ved UiT – Norges arktiske universitet.
Gratis inngang, men billett er nødvendig, se hlsenteret.no
Foredragene strømmes via HL-senterets Facebookside.

Ruiner i Kirkenes. Riksarkivet

November
Jødiske identiteter i skyggen av Holocaust
Søndag 13. november kl. 14:00 – 15:30
Ideen om jøder som en ensartet gruppe er sterk. Forskningsprosjektet «Jødiske
identiteter - valg og forhandlinger, praksiser og tradisjoner i samtidens Norge», viser
at jødisk liv og identitet leves ut på mange forskjellige måter. HL-senterets Cora Alexa
Døving som har ledet forskningsprosjektet, vil legge frem funn fra forskningen.
Til tross for alle oppgjør med Holocaust finnes det fortsatt en ganske unyansert forestilling
om jødiskhet både i Norge og ellers i Europa, ifølge Døving. - Dette forskningsprosjektet
viser at selv i en så liten minoritet som den norske, med bare mellom 1500 og 2000 jøder,
er det snakk om en veldig mangefasettert minoritetsgruppe. Det synes som om skyggen
fra historien har gjort den jødiske minoriteten usynlig i sammenhenger der folkemordet
ikke står sentralt, sier Døving.
Møteleder er Claudia Lenz, forsker ved HL-senteret.
HL-senteret arrangerer heldagskonferanse om forskningsprosjektet 31. oktober.

November

På sykehus i skjul for nazistene
Søndag 20. november kl. 14:00 – 15:30
I de dramatiske høstukene i november 1942 søkte mange norske jøder tilflukt for
nazistene i norske sykehus. Enkelthistorier om slike innleggelser er omtalt tidligere,
men nå er temaet for første gang undersøkt mer systematisk. Kåre Olsen, forfatter
av boka ”Jødene som ble innlagt i sykehus for å unngå deportasjon”, forteller om sitt
forskningprosjekt.
Kåre Olsen har gjennomsøkt store arkivmengder i sitt forskningsprosjekt, blant
annet arkivmateriale etter Statspolitiet og Innenriksdepartementet. Han har også gått
gjennom aktuelle pasientjournaler. Boka ”Jødene som ble innlagt i sykehus for å unngå
deportasjon” publiseres som et supplement til tidsskriftet ”Michael” som utgis av Det
norske medicinske Selskab.
Møteleder er historiker og HL-senterets direktør Guri Hjeltnes.

November

80-års markering av deportasjonen
av jødene fra Norge
Torsdag 24. november kl. 18:00 Oslo Rådhus
26. november er det 80 år siden DS Donau la fra kai med 529 jøder om bord. Av til
sammen 773 deporterte jøder var det bare 35 som overlevde Holocaust.
HL-senteret, de mosaiske trossamfunnene i Norge og Jødisk museum i Oslo inviterer
til en nasjonal minnemarkering i Oslo Rådhus for å markere at det er 80 år siden
deportasjonene av jøder i Norge fant sted.
Statsminister Jonas Gahr Støre vil delta på markeringen.
For program og påmelding, se hlsenteret.no

Desember
Litteraturhuset:
Dypdykk i 2. verdenskrig
Torsdag 1. desember kl 19.00
Krigens myter
Professor Øystein Sørensen, Universitetet i Oslo
Historikere er ofte uenige om tolkninger og produserer stadig ny kunnskap. Det som er
feilaktig for noen, kan være korrekte, kritiske tolkninger for andre. Her får vi eksempler på
hva norske historikere på ulike tidspunkter har stemplet som myter om 2. verdenskrig, og
hvordan de har villet korrigere dem.
Tom Kristiansen, UiT Norges arktiske universitet.
Gratis inngang, men billett er nødvendig. Se hlsenteret.no.
Arrangementet vil bli strømmet på HL-senterets Facebookside.

Kafé Villa Grande
Åpent tirsdag – søndag
fra kl. 11:00 – 15:30
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Villa Grande, Bygdøy, Huk Aveny 56, 0287 OSLO
Gratis parkering, buss nr. 30 til Bygdøyhus
www.hlsenteret.no, tlf. 22 84 21 00

