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Vårens seminar har temaet USA og Japan. Seminaret starter opp
torsdag 12. januar, og det er i alt 9 forelesninger. Alle forelesningene

er på torsdager som tidligere.

Alle seminarene blir holdt i Lillestrøm kultursenter i sal "Universet".
Alle som deltar på høstens seminar, er automatisk påmeldt til våren.

De som ikke ønsker å delta, MÅ sende avmelding innen 3. desember. Det er begrenset plass, så det er vesentlig å vite dette for å
kunne har oversikt over hvor mange nye påmeldte som kan komme med. Nye påmeldinger sendes med e-post til blars@getmail.no

(helst), evt. tlf. 901 04 764 innen 9. desember. Alle påmeldinger vil bli bekreftet. Deltakeravgift for seminaret er kr 500,- og betales
til HSV-konto 1286 49 21181.

Viktig: Merk betalingen med "USA - Japan" og ditt eget navn! Betalingsfrist er 15. desember for alle som skal være med.      
Vårens seminar har temaet USA og Japan. Seminaret starter opp torsdag 12. januar, og det er i alt 9 forelesninger. Alle
forelesningene er på torsdager som tidligere.

12. januar

kl 13.00-15.00.

Amerikanismen – en spesiell

nasjonalideologi

Professor emeritus Ole O.

Moen

19. januar
kl 13.00-15.00

Det amerikanske politiske system Professor emeritus Ole O.
Moen

26. januar

kl 13.00-15.00

Klima og energiutfordringer i Kina.

(Forelesning som ble avlyst på
seminaret høsten 2016).

Iselin Stendal

Forsker ved Fridtjof
Nansens Institutt

9.februar
kl 13.00-15.00.

USA – supermakt i dyp demokratisk
krise?

Professor emeritus Ole O.
Moen

16. februar

kl 13.00-15.00.
NB! sal:

Connect

Amerikansk valgkamp – image, penger

og moderne politikk

Førsteamanuensis Hallvard

Notaker
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27. februar
kl 13.00-15.00

NB! mandag

Hvor går USA? Førsteamanuensis Hallvard
Notaker

,

9. mars
kl 13.00-15.00.

Japan fram til1867(slutten på
shogunatet)

Japanforsker Eivind Lande

23. mars
kl 13.00-15.00.

Japan fra 1867 til 1945 Japanforsker Eivind Lande

6. april
kl 13.00-15.00

Japan etter 1945 Japanforsker Eivind Lande

27. april
kl 13.00-15.00

Forholdet til Kina vedr. Sør-Kinahavet.

Forholdet til Russland vedr. Kurilene og

Sakharin

Tidligere utenriks-redaktør i
Aftenposten Kjell Dragnes

Seminar om USA og Japan https://u3a.no/index.php/arkiv/historie-samfunn-vitenskap-arkiv-sul/1...

2 av 2 06.11.2019, 22:24


