EFTERÅR 2009

HISTORIENS HUS

ARKIV OG BIBLIOTEK

KLOSTERBAKKEN 2

Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2009. Nærmere
oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på vores
hjemmeside www.historienshus.dk, men det er en god idé allerede nu at
sætte kryds i kalenderen.

4.9.

8.9.

13.10.

10.11.

Kulturnatten. Historiens Hus har åbent fra 17.30 til 22.00.
Aftenen byder på guidede rundvisninger i Klosterhaven kl. 18
og kl. 19.30, et kæmpemæssigt bogudsalg og åbent på læsesalen. Det er desuden sidste mulighed for at se udstillingen Fra
kloster til kulturhus i sin fulde udstrækning. Der er gratis adgang.

Tirsdagsforedrag (kl. 19.30). Fra Kanal Fyn til Web-tv. I år
er det 25 år siden, at Kanal Fyn gik i luften med regelmæssige
lokal-tv-udsendelser. Journalist Jørgen Volmer fra Fyens Stiftstidende var en af ankermændene på stationen og vil denne aften fortælle om starten på fynsk lokal-tv. Aftenen vil selvfølgelig byde på nostalgiske gensyn med gamle tv-udsendelser.
Billetpris 25 kr.
Tirsdagsforedrag (kl. 19.30). Det er i år 100 år siden, at kvinderne fik mulighed for at bruge deres nyvundne valgret til byråd og sogneråd for første gang. I den anledning vil medlem af
Folketinget, Anne Baastrup, komme og fortælle om sine oplevelser som politiker og om kvinder i politik. Billetpris 25 kr.

Tirsdagsforedrag (kl. 19.30). Skt. Knuds Klosters historie. I
november er det 90 år siden, det genopførte Skt. Knuds Kloster blev indviet. Bygningsarkæolog Kristine Haase og arkivar
Johnny Wøllekær vil fortælle om klostrets historie, herunder
også, hvad der er tilbage af det gamle kloster. Billetpris 25 kr.

15.11.

29.11.

3.12.

8.12.

Fødselsdag! Det genopførte Skt. Knuds Kloster bliver 90 år,
og det fejrer vi med at holde åbent hus kl. 13-16. I løbet af
eftermiddagen vil arkivchef Jørgen Thomsen og arkivar Johnny
Wøllekær causere over temaet Skt. Knuds Kloster og Odense
omkring 1919 samt vise stumfilm og billeder fra tiden, da bygningen blev indviet. Alle er velkomne til at komme og fejre
fødselsdagen sammen med os.

Odensebogen 2010 udkommer og præsenteres i Odense
Koncerthus. Bemærk, at det i år foregår på en søndag! Arrangementet er åbent for abonnenter på Odensebogen med
adgangsbillet. Abonnenter vil nogle få uger før præsentationen få en skriftlig invitation.

Særarrangement. Odense og marcipanens historie (kl. 19.30).
I år er det 100 år siden, Odense Marcipanfabrik begyndte sin
virksomhed, og i dag er fabrikken den største af sin slags i
verden. Chefkonditor Peter Kofoed og arkivarerne Andreas
Skov og Jens Åge S. Petersen vil fortælle om marcipanens og
Odense Marcipanfabriks historie. Der vil naturligvis blive budt
på både gode opskrifter og smagsprøver. Billetpris kr. 75,-.

Tirsdagsforedrag (kl. 19.30). Gestapoledelsen på Husmandsskolen i Tarup. Under besættelsen var Husmandsskolen i Tarup
hovedkvarter for den lokale afdeling af det frygtede, tyske sikkerhedspoliti, Gestapo, og det var her, at mange fynske modstandsfolk blev forhørt og tortureret. Arkivar Andreas Skov vil
denne aften fortælle om flere af de ledende gestapofolk og om
husmandsskolens funktion under besættelsen. Billetpris 25 kr.
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For andre historiske foredrag,
se Landsarkivet for Fyns
hjemmeside: www.sa.dk/lao

Historiens Hus er hjemsted for Lokalhistorisk Bibliotek og Stadsarkivet. Du finder os ved siden af
domkirken, med indgang fra kirkepladsen. Her kan
du, foruden arrangementerne her i programmet,
finde billeder og arkivalier fra Odenses historie og
aviser og bøger om hele Fyns fortid.
Læsesalen har åbent:
Mandag-tirsdag 12-16
Onsdag 10-16
Torsdag 14-19
Fredag lukket

www.historienshus.dk

