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Høstens søndagsforedrag på HL-senteret 
starter med Shazia Majid, VG-journalisten 
som har skrevet innvandrerkvinnenes historie 
og avsluttes med forfatterbad med fokus på 
metode – med blant andre Marte Michelet og 
Torgeir E. Sæveraas. I høstens mangfoldige 

programtilbud til offentligheten markerer vi også at det 
er 75 år siden frigjøringen av Finnmark, vi presenterer ny 
og banebrytende forskning fra HL-senteret, og vi spør hva 
storsamfunnet kan lære av urfolk.

Nytt for sesongen er foredragsserien «Andre verdenskrig – 
gjensyn og dypdykk» som foregår på Litteraturhuset i Oslo. 
I 2019 er det 80 år siden utbruddet av andre verdenskrig. 
Siste kvinne ut, er professor Deborah Lipstadt 12. desember.

Velkommen til HL-senterets høstprogram!

Guri Hjeltnes
Direktør

Høstens tre konserter på HL-senteret 
presenterer tre av den vestlige musikk-
histories absolutte mesterverker, nemlig  
Beethovens siste cellosonate, Bachs  
Goldbergvariasjoner og Schumanns berømte 
sangsyklus «Liederkreis». 

Robert Schumann skrev en rekke sanger og sangsykluser 
i løpet av sitt liv, og i fremste rekke blant disse står de to 
samlingene som begge går under navnet Liederkreis; den 
første til tekster av Heinrich Heine, den andre av Joseph 
von Eichendorff. Særlig denne siste, skrevet i år 1840, er 
blitt stående som et av høydepunktene i den romantiske 
tonekunst. 

Vel bekomme!

Håvard Gimse
Musikalsk rådgiver

HØSTEN 2019
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HL-SENTERET 
PÅ ARENDALSUKA 

Sted: Arendal sentrum
Arrangører: Freds- og menneskerettighetssentrene,  
Universitetet i Agder, Norsk Bibliotekforening og 
Advokatforeningen

Den demokratiske skolesekken – fra læreplan til praksis
Hva vil de nye læreplanene kunne bety i praksis for elevene, 
lærerne og freds- og menneskerettighetssentrene? 

Dommer for en dag
En mann har ytret seg hatefullt mot en kvinne i sosiale 
medier. Vi tar saken opp til doms i vår rettssak som 
rollespill. 

Si unnskyld, for faen!
Å forlange unnskyldninger er på få år blitt et av de mest 
fremtredende trekk ved vår politiske samtale. Å kunne 
unnskylde og beklage seg på riktig måte er blitt en kunst 
politikere er nødt til å beherske.

Jorda er flat!
Hvordan oppstår konspirasjonsteorier, hva gjør de med oss 
og hvordan kan de påvirker samfunnet vårt i dag?

Samehets og konspirasjoner 
– grums eller trussel mot demokratiet?
Har antisamiske holdninger tatt en ny og mer konspiratorisk 
form de siste årene? Hvor kommer disse holdningene fra, og 
hvilket omfang har konspirasjonsteorier mot og om samer i 
Norge i dag? 

12. - 16.
august

August
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HVORFOR KRIG? 
GJENSYN MED SEPTEMBER 1939

Tid: kl. 18.00 - 20.00
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Arrangør: HL-senteret og Universitetet i Tromsø

Torsdag 

22.

5

Hvorfor krig? Gjensyn med september 1939
Utbruddet av annen verdenskrig i 1939 er ofte betraktet 
som en naturlig del av Hitlers plan for verdenserobring. 

Professor Richard Overy bringer et nytt perspektiv på 
motivene hos de involverte partene. Han vil argumentere 
for at Hitler ikke ønsket en større krig i 1939, og at det var 
Storbritannia og Frankrike som motvillig valgte å erklære 
krigen. 

Richard Overy er professor i historie ved University of 
Exeter og har bidratt betydelig til forskningen på 
2. verdenskrig og Nazi-Tyskland.

Forelesningen og samtalen etterpå foregår på engelsk.
Lett servering. 

I 2019 er det 80 år siden utbruddet av andre verdenskrig. 
I 2020 følger et stort frigjøringsjubileum. HL-senteret og 
Universitetet i Tromsø markerer dette med en internasjonal 
forelesningsserie på Litteraturhuset i Oslo, støttet av Eckbos 
Legat.
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Foto: Wikipedia ANDRE VERDENSKRIG
– gjensyn og dypdykk
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FORBRYTELSENE MOT ROHINGYAER 
OG JEZIDIER: HVA NÅ? 

BORTGJEMT OG GLEMT  
- HISTORIEN OM INNVANDRERKVINNENE 

Tid: kl. 09.00 – 13.00
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret 

Tid: kl. 14.00 - 15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret 

Rohingyaene i Myanmar og Jezidiene i Irak har blitt utsatt 
for etnisk rensing og folkemord. Kunne disse forbrytelsene 
vært forhindret? Hvilke muligheter finnes for rettferdighet 
og straffeforfølgning? Denne fredagen diskuterer vi disse 
spørsmålene på et internasjonalt seminar på HL-senteret. 

Ingvill Thorson Plesner er menneskerettighetsforsker og 
Ellen Stensrud folkemordforsker ved HL-senteret. 
De arrangerer seminaret.

Shazia Majid trodde hun visste det som var å vite om 
innvandrerkvinnene. Likevel tok det henne to år å skrive 
innvandrerkvinnenes femtiårige historie. I dette foredraget 
forteller hun om den personlige og faglige reisen, som 
ble alt annet enn det hun hadde sett for seg. Hun drar 
innvandrerkvinnenes liv frem i lyset. 

Shazia Majid, født og oppvokst i Oslo, er datter av 
pakistanske arbeidsinnvandrere. Hun er prisvinnende 
journalist i VG, og har våren 2019 kommet ut med den 
kritikerroste boken «Ut av skyggene - den lange veien  
mot likestilling for innvandrerkvinner». 

September

Fredag 

6.

Søndag 

8.

Foto: Mohammad Ponir Hossain
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HVERDAG I EKSTREME TIDER

Tid: kl. 18.00 - 20.00
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Arrangør: HL-senteret og Universitetet i Tromsø

Tirsdag 

10.

7

Tysklands angrepskrig innvarslet starten på enorme 
lidelser for millioner av europeere og omfattende tap av 
menneskeliv. Men livet for folk, særlig i Nord og Vest-
Europa, fortsatte mye som før. Hvordan var dagliglivet 
i disse områdene under tysk okkupasjon?

Maria Fritsche er professor ved historisk institutt ved NTNU 
og filmhistoriker.

Forelesningen og samtalen etterpå foregår på engelsk.
Lett servering. 
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September

ANDRE VERDENSKRIG
– gjensyn og dypdykk

I 2019 er det 80 år siden utbruddet av andre verdenskrig. 
I 2020 følger et stort frigjøringsjubileum. HL-senteret og 
Universitetet i Tromsø markerer dette med en internasjonal 
forelesningsserie på Litteraturhuset i Oslo, støttet av Eckbos 
Legat.

Foto:
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
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HVA VISSTE QUISLING?

ODD NANSENS HEMMELIGE
 DAGBOK FRA SACHSENHAUSEN

Tid: kl. 18.30 - 20.00
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret og Nytt Norsk Tidsskrift

Tid: kl. 14.00 - 15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret og Norges Hjemmefrontmuseum

Et miniseminar med Carl Emil Vogt. Nærmere program 
kunngjøres på nettsidene våre senere, følg med på www.
hlsenteret.no eller abonner på vårt nyhetsbrev.

Carl Emil Vogt er historiker ved HL-senteret og forfatter 
med et bredt interessefelt. Han har blant annet arbeidet med 
den norske rom-minoritetens historie og Fridtjof Nansens 
humanitære og internasjonale arbeid. For tiden studerer  
han norsk okkupasjonshistorie og skriver på en bok om  
den politiske konstruksjonen av kong Haakon VII. 

The New Yorker kalte denne dagboken «et av de mest 
bevegende dokumenter fra krigen». «Fra dag til dag» er 
en dagbok skrevet i hemmelighet i konsentrasjonsleiren 
Sachsenshausen. Odd Nansen var sønn av Fridtjof 
Nansen. Han ble arrestert i 1942 og sendt til ulike tyske 
konsentrasjonsleirer. Dagboken har vært umulig å oppdrive 
i 60 år. 

Gjennom å lese utdrag, vil Timothy Boyce fortelle hvorfor 
Nansen ble arrestert, hvorfor han skrev dagboken og 
hvordan han gjemte den, og hvorfor den er like viktig i dag 
som da den ble skrevet.

Timothy Boyce var i mange år praktiserende advokat. I 2014 
pensjonerte han seg for å vie full tid til sitt forfatterskap. 

Foredraget og samtalen etterpå skjer på engelsk.

Torsdag

12.

Søndag

15.

September
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VISNING AV FILMEN «DIKTATOREN»
Regissør og hovedrolle: CHARLIE CHAPLIN

Td: kl. 18.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senterets venneforening

I forbindelse med at det i høst er 80 år siden utbruddet 
av 2. verdenskrig, tilbyr venneforeningen et gjensyn 
med Charlie Chaplins dramatiske komedie fra 1940, med 
klare referanser til det nasjonalsosialistiske Tyskland. Den 
humoristiske satiren over Adolf Hitler og fascismen hadde 
stor gjennomslagskraft da den kom. Samtidig som at 
filmen på en underholdende måte gir mye kunnskap om 
mellomkrigstiden, er den samtidig sørgelig aktuell. 

Enkel servering og sosialt samvær etter visningen.

Mandag

16.

VENNEFORENINGENS
arrangementer

Foto:
The Great Dictator 
Charles Chaplin Film Corporation

September
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ÅPENT HUS 
med to foredrag og en filmvisning

Tid: kl. 10.00 - 17.00
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret 

September

Søndag

22.

Open House-konseptet ble grunnlagt i London 1992 av 
BBC-journalisten Victoria Thornton. Hennes ambisjon 
var å bryte ned barrierene mellom arkitektbransjen 
og resten av byens innbyggere. Lei av arkitekter som 
ikke klarer å forklare hva de jobber med, inviterte hun 
Londons innbyggere til å komme inn og få nærkontakt 
med arkitektoniske mesterverk. 

Øystein Egge holder foredraget «Hva er filmfestivalen 
Movies on War?» og viser fjorårets mest populære film Chris 
the Swiss, en historie om en ung sveitsisk journalist som går 
seg vill i en mørk og brutal verden.

15:00

Carl Emil Vogt holder foredraget «Hva visste Quisling?»

13:30

Bodil Stenseth holder foredraget «Villa Grande 100 år»

11:30

Foto:
Chris the Swiss 
Dschoint Ventschr Filmproduktion AG
Ma.Ja.De Filmproduktion
Nukleus film
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KONSERT 
TRULS MØRK, cello 

OG HÅVARD GIMSE, klaver

Tid: kl. 15.00
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

PROGRAM
Blant annet Beethovens siste cellosonate,  
samt Schumann og Rachmaninov

Søndag

29.

UENIGHETENS FELLESSKAP:
Ny lov og stortingsmelding om tro  

og livssyn i framtidens Norge

Tid: kl. 18.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senterets venneforening

Oktober

Mandag

7.

PROGRAM: 

• Innlegg ved statssekretær Jorunn Hallaråker, Barne-  
     og familiedepartementet

• Innlegg og videoinnslag ved redaktør og en av skaperne   
     av nettstedet religioner.no, Hans Olav Arnesen

• Kommentarer ved Ingrid Rosendorf Joys,   
     generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros-  
     og livssynssamfunn og 

• Ingvill Thorson Plesner, forsker ved HL-senteret

• Enkel servering og sosialt samvær

Styreleder i Samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn, 
Britt Strandlie Thoresen, leder møtet

Oktober

VENNEFORENINGENS ARRANGEMENTER

Mandag

7.

September
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Å UNDERVISE OM URFOLK

Tid: kl. 09.00 - 15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: Undervisningsavdelingen ved HL-senteret

HL-senteret inviterer til lærerkurs som ser på hvordan 
man kan undervise om urfolk i inn- og utland. Kurset vil gi 
inspirasjon og dele erfaringer knyttet til undervisning om 
samer, samt urfolk i andre land. Kurset inviterer deltakerne  
til å diskutere faglige og pedagogiske problemstillinger.

Påmelding via hlsenteret.no/undervisning/lererkurs

Torsdag

10.

Foto: Wikipedia

Oktober
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URFOLKS NATURSYN 
- NOE Å LÆRE FOR OSS?

Tid: kl. 14.00 - 15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

Urfolk er i dag under sterkt press i mange land, for eksempel 
i Brasil, og deres utsatte posisjon er et viktig anliggende i 
et minoritets- og menneskerettighetsperspektiv. Forvalter 
urfolk – for eksempel i form av animisme – et syn på 
relasjonen mellom mennesker og natur som det moderne 
storsamfunnet har noe å lære av? 

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved 
Universitetet i Oslo (UiO), der han arbeider med etikk og 
sosialfilosofi. Maria Guzman-Gallegos er postdoktor ved 
Sosialantropologisk institutt ved UiO der hun arbeider  
med økologisk antropologi. 

Monica Bjermeland, kommunikasjons- og programansvarlig 
ved HL-senteret, leder møtet.

Søndag

13.

Foto: CIFOR @ Flickr.com

Oktober



Foto: HL-senteret
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Søndag

20.

Oktober

75 ÅR SIDEN 
FRIGJØRINGEN AV FINNMARK 

Tid: kl. 14.00 - 15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

Øst-Finnmark ble frigjort fra tysk okkupasjon høsten 1944, 
da sovjetiske soldater ankom Bjørnevatn 25. oktober 1944. 
I resten av Troms og Finnmark kom frigjøringen 8. mai 
1945. Marianne Neerland Soleim innleder med minnet om 
krigsslavene sett i lys av den russiske frigjøringen av Øst-
Finnmark. Einar Niemi innleder om hva som skjedde denne 
dramatiske høsten og vinteren for 75 år siden. Samtalen 
etterpå ledes av direktør Guri Hjeltnes, HL-senteret.
 
Marianne Neerland Soleim er førsteamanuensis ved Institutt 
for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved 
UiT Norges arktiske universitet. Einar Niemi er professor 
emeritus ved UiT Norges arktiske universitet, og har forsket 
på minoritetshistorie, minoritetspolitikk og etnisitet.

Foto: Wikipedia
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FOLKEMORD 
- om jezidienes og rohingyaenes skjebner 

Tid: kl. 18.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senterets venneforening

Forskerne Ingvill Thorson Plesner og Ellen Stensrud ved  
HL-senteret innleder. Deretter samtale med Odd Einar 
Dørum, styreleder i venneforeningen.

Enkel servering og sosialt samvær etter møtet.

Mandag

21.

17
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Oktober

VENNEFORENINGENS ARRANGEMENTER

Foto: Wikipedia

Oktober



Oktober

18
Program høsten 2019

APOKALYPSENS TID 
 – LUFTMAKT UNDER ANDRE VERDENSKRIG

Tid: kl. 18.00 - 20.00
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Arrangør: HL-senteret og Universitetet i Tromsø

18

Hva var luftmaktens betydning for utfallet av andre 
verdenskrig, med spesielt blikk på de strategiske 
bombekampanjene? Hovedvekten vil være på de strategiske 
bombekampanjene som kulminerte med angrepene på 
Hiroshima og Nagasaki i august 1945 og bruk av luftmakt i 
hele sin bredde.

Foredragsholder: Førsteamanuensis Ole Jørgen Maaø

Ole Jørgen Maaø er norsk historiker og førsteamanuensis 
ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Maaø har offisersbakgrunn, 
men har siden 2006 bekledd en sivil undervisnings- 
og forskningsstilling ved Luftkrigsskolen. Han har en 
doktorgrad i historie fra Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet i Trondheim. 

Lett servering. 

Program høsten 2019
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ANDRE VERDENSKRIG
– gjensyn og dypdykk

I 2019 er det 80 år siden utbruddet av andre verdenskrig. 
I 2020 følger et stort frigjøringsjubileum. HL-senteret og 
Universitetet i Tromsø markerer dette med en internasjonal 
forelesningsserie på Litteraturhuset i Oslo, støttet av Eckbos 
Legat.

Foto: Wikipedia

Oktober  Oktober

Torsdag 

24.



Oktober
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80 ÅR ETTER BORGERKRIGEN  
OG 50 ÅR I KRIGENS HETE 

Tid: kl. 14.00 - 15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

Det er i 2019 80 år siden den spanske borgerkrigen 
sluttet, en krig som opptok en hel verden, og som ble 
fulgt med stort engasjement også i Norge. Hans Fredrik 
Dahl er hovedredaktør for boken Ekko fra Spania. 
Borgerkrigen i norsk offentlighet. Dahl foreleser først om 
borgerkrigen. Deretter følger en samtale om Dahls egne 50 
år i offentligheten og krigens hete, ledet av direktør Guri 
Hjeltnes.

Hans Fredrik Dahl er professor emeritus ved Institutt for 
medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, og har utgitt 
en rekke historiske og mediehistoriske bøker – blant annet 
om Vidkun Quisling. 

Møteleder er seniorforsker Terje Emberland, HL-senteret.

Søndag

3.

November

Foto: Wikipedia

November



November

OSKAR MENDELSOHNS  
STORVERK RELANSERES

Tid: kl. 12.00 - 16.00
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret og Press forlag

Fagseminar for å markere nyutgivelsen av Oskar 
Mendelsohns tobindsverk Jødenes historie og liv i Norge 
gjennom 300 år. I år er det 50 år siden første bind utkom, 
og begge bind har i mange år vært ute av trykk. Oscar 
Mendelsohn var den første som på systematisk måte samlet 
historien om Norges eldste og minste nasjonale minoritet 
mellom to permer. 

Espen Søbye, Christhard Hoffmann, Kjetil Braut Simonsen 
og Synne Corell er blant forskerne som kommer til seminaret 
for å snakke om Mendelsohn og betydningen av hans 
pionerarbeid. I panelsamtalen etterpå vil blant andre Mats 
Tangestuen og Vibeke Kieding Banik delta. Følg med på 
nettsidene våre for oppdatering av program og deltakere!

Fagseminaret etterfølges av en feiring i Jødisk Museum Oslo 
samme kveld. 

Øivind Kopperud, forsker ved HL-senteret, leder seminaret.

Onsdag

6.

November  

Søndag

10.
KONSERT 
TRIO SSENS

Tid: kl. 14.00
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

Sølve Sigerland, fiolin, Henninge Landaas, bratsj, 
Ellen M. Flesjø, cello.

PROGRAM
Bach: Goldbergvariasjoner i arrangement for stryketrio

20
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VISNING AV FILMEN «BLACK BOOK»
REGISSØR: PAUL VERHOEVEN

Tid: kl. 18.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senterets venneforening

Den prisvinnende nederlandske filmen Black book er basert 
på flere sanne historier og karakterer. Filmen handler om en 
ung, jødisk kvinne som blir spion for motstandsbevegelsen i 
Nederland under 2. verdenskrig. Mot alle odds og ved å spille 
på lag med nazistene, overlever hun – ypperlig spilt av Carice 
van Houten.

Enkel servering og sosialt samvær etter visningen.

Mandag

11.

VENNEFORENINGENS
arrangementer

Foto:
Black book 
Fu Works

November
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November

JØDEHAT I AVISENE  
UNDER OKKUPASJONEN 

Tid: kl. 14.00 - 15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

114 av landets aviser tilpasset seg kravene fra de tyske okkupantene 
og Nasjonal Samling (NS) og fortsatte å komme ut i alle krigsårene. 
Disse avisene ble kanskje den viktigste kanalen for nazistisk og 
antisemittisk propaganda. Hvor gikk grensen mellom tilpasning og 
kollaborasjon – mange av avisene tjente gode penger under krigen. 
Og hvorfor ble ikke jødehatet i avisene et tema etter 1945? 

Bjørn Westlie har vært journalist i Klassekampen 
og Dagens Næringsliv og er ansatt som første-
lektor ved OsloMet. Han har doktorgrad i historie 
og har skrevet flere bøker med tema fra andre 
verdenskrig.

Søndag

17.

November

22
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November

NAZISTISK MASSEKRIMINALITET 
OG FNS FOLKEMORDSKONVENSJON

Tid: kl. 18.00 - 20.00
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Arrangør: HL-senteret og Universitetet i Tromsø

Torsdag 

21.

23

Nazismens masseforbrytelser, inkludert Holocaust, virket 
som en katalysator for FNs Folkemordkonvensjon. Da 
forslaget til denne konvensjonen nådde FN, var allerede 
stormaktene låst inne i en ideologisk konfrontasjon. 
Ideologisk betinget politikk som del av den kalde krigen 
bestemte USAs, Storbritannias og Sovjets holdninger til 
denne humanitære avtalen.

Anton Weiss-Wendt er forsker I ved HL-senteret. Han har 
spesialisert seg på studier av Holocaust og andre folkemord 
med fokus på nazistiske og sovjetiske massedrap.

Foredrag og samtalen etterpå vil foregå på engelsk.
Lett servering. 
 

ANDRE VERDENSKRIG
– gjensyn og dypdykk

I 2019 er det 80 år siden utbruddet av andre verdenskrig. 
I 2020 følger et stort frigjøringsjubileum. HL-senteret og 
Universitetet i Tromsø markerer dette med en internasjonal 
forelesningsserie på Litteraturhuset i Oslo, støttet av Eckbos 
Legat.

Foto: Wikipedia

November
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November

MIN METODE: 
HVORDAN SKRIVE OM

 HOLOCAUST I DAG?

Tid:  kl. 14.00 - 15.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

De to forfatterne Marte Michelet og Torgeir E. Sæveraas 
innleder med refleksjoner om å arbeide med og skrive om 
Holocaust i sine bøker. Deretter blir det forfatterbad med de 
to skribentene fra barnebarngenerasjonen ved HL-senterets 
direktør Guri Hjeltnes. Hva har vært deres metoder for å 
tilnærme seg tematikken, for å skrive og forstå Holocaust 
i dag?

Metodebades: Marthe Michelet er journalist og forfatter, 
Torgeir E. Sæveraas er historiker og forfatter.

Søndag

24.

November  

Foto: Wikipedia

November

24
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Desember

Onsdag

6.

KONSERT 
JOHANNES WEISSER, baryton  

og HÅVARD GIMSE, klaver

Tid: kl. 14
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senteret

Søndag

8.

LUKKET MØTE

Tid: kl. 18.30
Sted: Villa Grande, Bygdøy
Arrangør: HL-senterets venneforening
Kun for medlemmer

Mandag

2.

PROGRAM: 

• Orientering om HL-senterets kommende nybygg

• Korte taler

• Bespisning

Påmelding innen 25. november til arrangement@hlsenteret.no 
eller tlf.nr. 22 84 21 00

Bli gjerne medlem – slik støtter du HL-senteret, får innbydelse til 
mange interessante arrangementer og deltar i et hyggelig sosialt 
miljø. Dersom du ønsker å bli medlem, se www.hlsenteret.no og 
meld deg inn elektronisk. Alternativt kan du ringe sentralbordet 
på tlf.nr. 22 84 21 00 og få assistanse her. 

VENNEFORENINGENS ARRANGEMENTER

PROGRAM
Robert Schumann: 
Liederkreis op 24
Liederkreis op 39 
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November

LIPSTADT OM EICHMANN-SAKEN 

Tid: kl. 18.00 - 20.00
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Arrangør: HL-senteret og Universitetet i Tromsø

Torsdag 

12.

26

Adolf Eichmann ble dømt til døden i 1962. Rettssaken 
mot ham ble et vannskille i Israel og Tyskland, hvor 
rettsforfølgelse av forbrytere mot menneskeheten under 
nazismen hadde vært underprioritert. Rettssaken utløste en 
rekke forsøk på konfrontasjon med denne fortiden, framfor 
alt Auschwitz-saken i Frankfurt i 1964.

Deborah Lipstadt er professor i moderne jødisk historie og 
Holocauststudier ved Emory University. 

Foredraget og den påfølgende samtalen  
finner sted på engelsk. 
Lett servering. 

Desember  

ANDRE VERDENSKRIG
– gjensyn og dypdykk

I 2019 er det 80 år siden utbruddet av andre verdenskrig. 
I 2020 følger et stort frigjøringsjubileum. HL-senteret og 
Universitetet i Tromsø markerer dette med en internasjonal 
forelesningsserie på Litteraturhuset i Oslo, støttet av Eckbos 
Legat.

Foto: Wikipedia

Desember
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HL-SENTERET

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
Villa Grande, Bygdøy. Huk Aveny 56, 0287 Oslo

Parkering / Kafé / Buss nr. 30 til Bygdøyhus
www.hlsenteret.no
Tlf. nr. 22 84 21 00

Ta buss 30 til
HL-senteret!

Åpent 360  
dager i året.


