PROGRAM HØSTEN 2017
Fra utendørsutstillingen “Mange av dem ingen steder:
Å gjenopplive minnet om polske jøder i offentlige byrom.”

AUGUST
Lørdag 26. august kl. 10.00

KONSERT
God morgen Mozart
Tradisjonen tro legger Oslo Kammermusikkfestival en av sine konserter til
Villa Grande. Vær med på en morgenstund i Mozarts tegn.
Musikere er Geir Inge Lotsberg, Sølve Sigerland,
Eivind Holtsmark Ringstad, Henninge Båtnes og Ellen Flesjø.
Det blir servert frokost.

Søndag 27. august kl. 14.00

BOKLANSERING

DEN KALDE KRIGEN OG UNDERGRAVING
AV FNS FOLKEMORDKONVENSJON
Folkemordkonvensjonen ble vedtatt i desember
1948 av FN. Ved å bruke kilder fra russiske,
amerikanske og britiske arkiver, viser WeissWendt hvordan et viktig dokument om menneskets rettigheter ble ødelagt av
maktpolitikk.
Møt Anton Weiss-Wendt, forfatter
av boken og seniorforsker ved
HL-senteret, i samtale med
historiker Kim C. Priemel (UiO).
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Søndag 3. september kl. 14.00

FOREDRAG

SEPTEMBER

ROMFOLKETS SITUASJON I
ET HISTORISK PERSPEKTIV
Hvordan skal vi forstå hvorfor vi fortsatt har høy intoleranse overfor rom? Og hva kan vi lære av historien?
Dr. Nicoleta Bitu er førsteamanuensis ved National
School for Political and Administrative studies i
Bucuresti, Romania. Foredraget er på engelsk.

Torsdag 7. september kl. 14.00 - kl. 15.00

UTSTILLINGSÅPNING

MANGE AV DEM INGEN STEDER:
Å gjenopplive minnet om polske jøder
i offentlige byrom
Kan bevissthet om fortiden hjelpe oss med å forstå hvem vi er og hva vi
ønsker å være? Ved å undersøke Polens jødiske historie, uttrykt gjennom
moderne gatekunst, ønsker denne utstillingen å fremme mangfold og gjenopprette minnet om de europeiske jødene i dagens Polen.
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Søndag 10. september kl. 14.00

SAMTALE

SAMTALE MELLOM PETER OG MONICA CSANGO
OG GURI HJELTNES
Søndag 10. september møtes to generasjoner Csango, far Peter og datter Monica, på HL-senteret. Der
samtaler de med Guri Hjeltnes, HL-senterets direktør,
om fortid og samtid.
Peter Csango kom til Norge i 1969, men
vokste opp i et kommunistisk Ungarn i en
famille som var sterkt preget av krigens
herjinger. Som voksen begynte Monica å
undersøke sin egen families bakgrunn. Det
hun fant var en dramatisk og tung historie.
Hvordan bærer familier historiene med seg?
Hvordan leve med fortiden?

Søndag 17.september kl. 14.00

FOREDRAG

POLEN ETTER HOLOCAUST.
Hva tenker dagens polakker?
Den nesten totale utryddelsen av Polens tre
millioner jøder under andre verdenskrig har etterlatt seg et betydelig historisk og kulturelt vakuum,
og i de siste fire årene har staben ved POLINmuseet (Museum of History of Polish Jews) i
Warszawa gjennomført omfattende forskning
knyttet til dette. Gjennom biografiske intervjuer har
tre generasjoner polakker delt sine synspunkter på
jødisk historie i Polen.
Foredragsholder Joanna Król er leder for Digital Heritage
Collection ved POLIN-museet. Foredraget er på engelsk.
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Mandag 18.september kl. 18.30

KORSVEIEN. Jøder i dekning
og på flukt: oktober 1942
til januar 1943
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I oktober 1942 ble aksjonen mot jødene i Norge satt i gang
av de nazistiske myndigheter. I løpet
av månedene november og desember
1942 kom nær 800 flyktninger med jødisk
opphav til Sverige. Dette foredraget retter
søkelys på de vanskelige dilemmaer som
preget jødenes flukt i denne hektiske og
vanskelige perioden.
Foredrag ved Bjarte Bruland, forfatter av
boken Holocaust i Norge, som kom ut i mai
2017.
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Søndag 24. september kl. 10.00 – kl. 17.00

OSLO ÅPNE HUS
Velkommen til en innholdsrik dag når Villa Gande
åpner hus og hage.
Utstillinger:
- Ny utstilling: Mange av dem ingen steder:
å gjenopprette minnet om polske jøder i byrommet.
- Midlertidig utstilling: Gulag – «Det farfar ikke fortalte»
- Midlertidig utstilling: “The Jewish Experiences
and Legacies in Portugal»
- Permanent Holocaustutstilling
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Kl. 11.00: Foredrag: Historiker og forfatter Carl Emil Vogt
om “Villa Grande gjennom 100 år”
Kl. 11.30:
Filmvisning: “Over Grensen”, regi Bente Erichsen.
Om et norsk-jødisk pars flukt over grensen til Sverige
Kl. 13.00: Musikk ved bandet Svarte Svingende
Kl. 14.00: Foredrag: Tonje Haugland Sørensen, førsteamanuensis
ved Universitetet i Bergen, om “Det norske okkupasjonsdramaet
som filmsjanger”
Kl. 15.00: Filmvisning: “Blodveien”, regi Kåre Bergstrøm,
Rados Novakovic. Om de serbiske krigsfangene i Nord-Norge
under 2. verdenskrig

Søndag 1. oktober kl. 14.00

KONSERT

OKTOBER

Grieg Trio spiller Beethoven
Variasjoner over “Der Schneider Kakadu”. op.121A.
Klavertrio D-Dur, op. 70. Nr1 (Geister)
Klavertrio Ess-Dur, op.70. Nr.2
Sølve Sigerland, fiolin, Ellen Flesjø, cello, Vebjørn Anvik, klaver
Pris: kr. 250,- Studenter - kr. 150,-
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Tirsdag 10. oktober kl. 09.00 - kl. 16.00

LÆRERKURS

MELLOM MORALISERING OG REFLEKSJON
I HOLOCAUST-UNDERVISNINGEN

Hvordan undervise om Holocaust og sensitive temaer som fordommer og
gruppefiendtlighet, forfølgelse og massedrap uten å forenkle, moralisere
eller miste ofrenes verdighet av syne? Hvordan skape engasjement hos
ungdommer i dag uten å politisere? Hvordan sette i gang refleksjon og
kritisk tenkning?
Les mer om kurset og meld deg på: www.hlsenteret.no
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Søndag 15. oktober kl. 14.00

FOREDRAG

DEN JØDISKE JESUS et problem i europeisk historie i 2000 år
Forholdet mellom Jesus og jødene har alltid stått i sentrum for relasjonene mellom den kristne majoriteten og den jødiske minoriteten
i Europas historie. Eksempler er anklagene om at «jødene drepte
Kristus» og teoriene om «den ariske Jesus» fra Hitlertidens Tyskland.
Begge påstandene er tilbakevist av forskere og kirkene, men har vist
seg å være seiglivede i folkemeningen.
Foredragsholder Halvor Moxnes
er professor emeritus ved Teologisk
Fakultet, Universitet i Oslo.
En populærvitenskapelig framstilling, Historien om Jesus,
utkommer høsten 2017.

18. okt. 2017 kl. 09.30 - 19. okt. 2017 kl. 14.30
Sted: Hotel Quality Expo Fornebu, Oslo

DEMBRA-KONFERANSE:
Frykt og framtidshåp
Hvordan møte polarisering og ekskludering
gjennom skolens arbeid med demokrati?
Hvordan kan skolens forebyggende arbeid
bidra til å styrke demokratisk kompetanse hos
individer og gi dem positive erfaringer med
deltagelse og tilhørighet? Dembras konferanse
Frykt og fremtidshåp ønsker å gi anledning til
refleksjon og diskusjon, og inviterer til to dager
med faglig påfyll, diskusjon og dialog.

Konferansen åpnes av fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim.
For program og påmelding: www.hlsenteret.no
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Torsdag 20. oktober kl. 10.30

BOKLANSERING

QUISLINGS RAN
Villa Grande er 100 år i 2017, og i den
anledning utgis boken om denne
bygningens svært dramatiske historie.
Forfatter og historiker Bodil Stenseth
har funnet mye nytt og spennende
stoff om førkrigstid, okkupasjonstid
og etterkrigstid.

Lørdag 21. oktober kl. 14.00 - kl. 15.30

KRIG, OKKUPASJON OG HISTORISK ARV

Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

ET UØNSKET FOLK. HVORDAN 66 NORSKE
ROM ENDTE I AUSCHWITZ
Historiker Carl Emil Vogt legger fram ny forskning
om norske roms skjebne før, under og etter andre
verdenskrig. Norsk “sigøynerpolitikk” gikk fra 1927
ut på å nekte rom adgang til landet gjennom den
såkalte sigøynerparagrafen.
Tvunget ut av landet strandet en gruppe rom i
Belgia og ble deportert derfra i 1944 til Auschwitz.
Bare fire av 66 overlevde. Noen satt også i egne
franske konsentrasjonsleirer for “nomader”.
“Sigøynerparagrafen” ble stående helt til 1956.
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Lørdag 28. oktober kl. 11.00 - kl. 15.00
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FILMMATINÉ
Velkommen til HL-senterets venneforenings filmmatiné. Denne lørdagen
vises den franske filmen “Au revoir Les
enfants” og den norske filmen “Trikken
til Auschwitz”.
Filmregissør Elsa Kvamme introduserer
filmene.
Program
Kl. 11.00: “Au revoir les enfants” av regissør Louis Malle
Kl. 12.00: Enkel lunsj
Kl. 12.45: “Trikken til Auschwitz” av regissør Elsa Kvamme

Påmelding innen mandag 23. oktober på e-post:
arrangement@hlsenteret.no
Arrangementet inkluderer enkel lunsj og koster 150 kroner
som betales ved ankomst.
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Søndag 29. oktober kl. 14.00

KONSERT
Fragaria Vesca spiller
Schønbergs andre strykekvartett
Schønbergs andre strykekvartett fremføres med tekster av Stephan George.
Kammermusikkensemblet Fragaria Vesca består av
Tor Johan Bøen og Alison Rayner på fiolin, Benedicte Royer på
bratsj og Aurelienne Brauner på cello. Mezzo Astrid Schlüter fremfører
Georges tekster.
Pris: kr. 250,- Studenter - kr. 150,-

Tirsdag 31. oktober kl. 11.00 - kl. 12.00

BOKLANSERING

ET UØNSKET FOLK
Velkommen til boklansering på Villa
Grande! Et uønsket folk tar i første
rekke for seg norske myndigheters
politikk overfor rom fra 1915 til 1956.
Gjennom hele denne perioden førte den
norske staten en ekskluderingspolitikk
overfor norske rom, som tok sikte på
å frata dem deres statsborgerskap og
i ytterste konsekvens å utvise dem fra
landet.
Et uønsket folk presenteres av forfatterne, historikerne Carl Emil
Vogt, Maria Rosvoll, Lars Lien og Jan Brustad, alle ansatte ved
HL-senteret.
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NOVEMBER
Lørdag 4. november kl. 14.00 - kl. 15.30

KRIG, OKKUPASJON OG HISTORISK ARV

Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

KONGEHUSET I KRIG
Haakon VIIs betydning for Norge har aldri vært større enn i de fem
årene da han befant seg på fremmed jord. Hør Tor Bomann-Larsens
foredrag om det norske kongehuset i krig, der
han blant annet tar for seg hvordan det kunne
ha seg at monarki og motstandskamp ble
tilnærmet synonyme begreper for det norske
folk.
Foredragsholder Tor Bomann-Larsen har
skrevet en rekke bøker. I 2004 mottok han
Brageprisen for Folket. Haakon & Maud, andre
bind i en biografi om Haakon VII og dronning
Maud.

13

Fredag 10. november kl. 10.00 - kl. 16.00

SEMINAR

KIRKEN OG JØDENE –
i skyggen av Martin Luther
Seminaret vil blant annet se på kirkens forhold til jødene opp igjennom
historien, men vil også ta for seg forholdene i dagens Norge, og hvordan temaet formidles i prekentekster og trosopplæring. Det vil være
både historiske og dagsaktuelle foredrag, i tillegg til en paneldebatt
med sentrale aktører fra både kirkelige og jødiske miljøer.
Bidragsytere er blant annet Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin,
Joav Melchior, rabbiner DMT og Håkon Harket, dr. philos og
forlagssjef. Les mer om seminaret og meld deg på: www.hlsenteret.no

Søndag 12. november 2017 kl. 14.00

BOKLANSERING

HIMMLERS VALKYRIER
– norske kvinner på østfronten
Forfatter Eirik Gripp Bay vil gi en kort introduksjon
til frontsøstrenes historie, samt gå inn
på hvordan denne gruppen er forstått
tidligere. Boken ser med et kritisk blikk på
noen av hovedsynspunktene som stadig
er gjentatt når det gjelder disse kvinnene,
blant annet at de ofte var politisk naive
eller uinteresserte.
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Mandag 13. november kl. 18.30

DEN RUSSISKE REVOLUSJON
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Helt fram til Sovjetunionens fall var bolsjevikenes versjon av
hva som skjedde i Russland høsten 1917 nærmest enerådende,
men bildet har lite å gjøre med virkeligheten. Da Stalin kom til
makten, brukte han Lenins partiapparat og Lenins hemmelige
politi til å utrydde dem som hadde gjennomført revolusjonen
sammen med Lenin. Slik sett står Stalin solid plantet i tsardømmets mest totalitære tradisjon, og han framstår som
det 20. århundres Ivan den grusomme.
Foredragsholder er Halvor Tjønn,
tidligere Aftenpostens Russlandskorrespondent, nå uavhengig journalist,
forfatter og foredragsholder.
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Søndag 19. november kl. 14.00

FOREDRAG

KONSPIRASJONSTEORIER
OG FREMMEDFRYKT
Forestillinger om en jødisk sammensvergelse utgjorde et grunnelement i mellomkrigstidens antisemittisme, men slike konspirasjonsteorier sirkulerer fortsatt i dagens samfunn. Hvem identifiseres nå som
konspiratørene og deres allierte? Hva gjør slike forestillinger tiltrekkende? På hvilken måte utgjør de en politisk trussel? Hvordan kan de
bekjempes?
HL-senterets seniorforskere Terje Emberland og Alexa Døving har
fulgt en rekke åpne facebooksider og identifisert komponentene i
samtidens konspirasjonsforestillinger. Foredraget gir en innføring i hva
konspirasjonsteorier er, hva de handler om og hvordan de kommer til
uttrykk på sosiale medier.
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Torsdag 23. november kl. 15.00 - kl. 19.30
Sted: Voksenåsen Kultur- og konferansehotell,
Ullveien 4, 0791 Oslo

SEMINAR

HOLOCAUST I NORGE –
HOLOCAUST I SVERIGE
26. november er det 75 år siden 529 jøder ble deportert med D/S
Donau og senere sendt videre til Auschwitz. Hva skrev egentlig
svensk presse om de norske jødenes skjebne? Hva meldte Sveriges
Radio? Fikk hendensen noe å si for den svenske samlingsregjeringens politikk overfor Nazi-Tyskland? Hva skjedde med
jødene som greide å flykte til Sverige – hvordan ble de mottatt?
Dette er noen av spørsmålene som vil bli drøftet på dette seminaret
som er et samarbeid mellom Voksenåsen og HL-senteret.
Seminaret koster 100 kroner og selges via TicketCo.
For 400 kroner inkluderes også middag etter seminaret.

Lørdag 25. november kl. 14.00 - kl. 15.30

KRIG, OKKUPASJON OG HISTORISK ARV

Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

DA DE JØDISKE BARNA FLYKTET TIL NORGE
Filmskaper og forfatter Nina Grünfeld vil med
utgangspunkt i filmen og boken Ninas barn (NRK
og Kagge forlag 2015), fortelle om de jødiske barna
som kom fra Østerrike og Tsjekkoslovakia til Norge
på slutten av 1930-tallet som norgeshistoriens
første politiske barneflyktninger.
Nina Grünfeld har laget flere tv-dokumentarer i den
personlige sjangeren der hun tematiserer krigens
betydning for det jødiske enkeltindividet.
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Søndag 26. november kl. 18.00
Sted: Universitetets aula, Karl Johans gate, Oslo

75-ÅRSMARKERING FOR DEPORTASJONEN
AV JØDENE I NORGE MED D/S DONAU
26. november 1942 ble 529 jøder deportert med D/S Donau
og senere sendt videre til Auschwitz. Denne mørke dagen i norsk
historie markeres med et fellesarrangement i Universitetets aula
mellom de mosaiske trossamfunn i Norge og HL-senteret.
For billetter, se www.hlsenteret.no/arrangementer

Foto: Georg W. Fossum/NTB SCANPIX

DESEMBER
Fredag 1.desember kl. 10.00 - kl. 15.00
FAGSEMINAR

NASJONAL IDENTITET OG
MINORITETSRETTIGHETER I SØRØST-ASIA
Hvordan påvirker majoritetens religion nasjonal identitet og politisk
ideologi, og hvilke konsekvenser har dette for inkludering av
minoriteter og vern om deres rettigheter? Seminaret samler forskere
og fagpersoner, nasjonale og internasjonale, fra ulike organisasjoner
som arbeider med forhold for
etniske og religiøse minoriteter
i Indonesia og Myanmar.
For påmelding: www.hlsenteret.no
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Lørdag 2. desember kl.14.00 - kl. 15.30

KRIG, OKKUPASJON OG HISTORISK ARV

Sted: Gamle Festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

HIMMLERS HEMMELIGE NETTVERK
I SKANDINAVIA
Ny forskning viser at Himmler og hans SS-organisasjon i flere år før
Hitlers maktovertakelse i 1933 arbeidet systematisk og i det skjulte for
å etablere et nettverk av pålitelige støttespillere i Skandinavia.
Holocaustsenterets seniorforsker Terje Emberland
har gjennomgått til nå ukjent arkivmateriale i Norge,
Sverige, Danmark og Tyskland som belyser hva som
kjennetegnet denne hemmelige utenrikspolitikken, hvem som var Himmlers norske,
svenske og danske venner og hva SS ville bruke
dem til.

Søndag 3. desember kl. 14.00

KONSERT
Stryketrio med Bachs “ Goldbergvariasjoner”
i Sitkovetskijs arrangement.
Sølve Sigerland, fiolin, Ellen Flesjø, cello, Vebjørn Anvik, klaver
Pris: kr. 250,- Studenter - kr. 150,-
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