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10. september 2013

20-årsjubileum - KUN FOR MEDLEMMER!

Sosialt samvær fra kl 1100. Forestilling kl 1200. Avsluttes ca. kl. 1400..

Vi starter med sosialt samvær og servering av smakfull fingermat. I Teatersalen får vi noen

hyggelige innslag knyttet til markering av jubileet. Vi får bes k av ordf rer Ole Jacob Flæten,

Skedsmo musikk- og kulturskole, den velrennomerte forfatter, sanger og skuespiller ved Det

Norske Teatret gjennom mange år, Tone Ringen , samt  jazz- og folkemusiker Stian

Carstensen som mottok Spellemannsprisen for andre gang i år. Han er kjent som en av

landets fremste multi-instrumentelle musikere. Han vil spille for oss på sine forskjellige

instrumenter (trekkspill, gitar, fl yte, kaval, gaida og banjo) og fortelle om instrumentene og

sin musikk, ispedd muntre kommentarer. Bli med på feiringen av vårt jubileum! Se eget

Festskrift.

8 . oktober 2013

Ambassad r Jon Vea: Det nye Afrika.

Afrika har en milliard innbyggere og rike naturressurser. I flere afrikanske land er utviklingen kommet

over en terskel som nå gj r landene attraktive for investeringer fra utlandet på en helt annen måte enn

tidligere. Dette kan medf re en vesentlig forbedret samfunnsutvikling for disse landene. Må vi endre

virkelighetsoppfatningen av Afrika? Er det blitt mulighetenes kontinent? Jon Vea var Norges ambassad r

frem til 2012 i Angola, Gabon, Republikken Kongo, São Tomé og Príncipe og Ekvatorial-Guinea.

12. november 2013

Professor emeritus Hans Fredrik Dahl: Mediesamfunnet. 

Presse, radio og TV og internett-informasjon dominerer vår hverdag.  Vi har tilgang til underholdning og

informasjon d gnet rundt, og avstand i tid og rom har omtrent ingen betydning.  Hvilken betydning har

dette for samfunnet og for deg og meg? Hans Fredrik Dahl, også omtalt som ”det elegante uromomentet”,

har i mange år deltatt aktivt i den offentlige debatt innenfor medier og massekommunikasjon.

10. desember 2013

Statsmeteorolog John Smits: Meteorologi

Været er ikke bare det du ser ut av vinduet ditt - det er en sammenhengende global prosess, men

med store lokale forskjeller. Vær beskrives ved hjelp av et stort antall observasjoner fra et stort

antall måleinstrumenter og gjennom et internasjonalt samarbeid. Det har vært en betydelig utvikling

av meteorologien i nyere tid. Opphavsmannen til den moderne værvarslingen var en nordmann, og

det virkelige gjennombruddet kom med datamaskinene. John Smits fra Meteorologisk institutt har i

en årrekke meldt været for norske TV seere.
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