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7.1.

Dengang Fyn kom på skærmen
-en fortælling om TV2/Fyns første år
v/ Ebbe Larsen, TV2/Fyns første direktør.
I januar 1989 begyndte TV2/Fyn at sende tv
til de fynske seere. Tv-stationens første direktør, Ebbe Larsen, fortæller denne aften om
stationens spæde start i det tidligere Fyns
Forsamlingshus i Kongensgade i Odense.
Frem til april 1990 var det herfra, at TV2/Fyn
sendte sine tv-programmer til fynboerne.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 40 kr.

30.1.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk
ugen forinden.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

17.2.21.2.

Næsten som det Kongelige
Modelteater i Historiens Hus
Dansk Modelteaterforening, som i en årrække hed Dansk Dukketeaterforening, blev stiftet i 1943 og eksisterer i dag i bedste velgående. Foreningen værner om modelteatrets
helt særlige kultur og traditioner, hvor man

ene mand/kvinde både er direktør, instruktør, skuespiller, lysdesigner og scenearbejder
på en og samme tid.
I anledning af foreningens 70 års jubilæum
har Dansk Modelteaterforening, Fynskredsen
udarbejdet en mindre udstilling, som kan ses
i Historiens Hus hver dag i åbningstiden.
Desuden vil der hver dag være forestilling kl.
11 og kl. 14 (Torsdag den 20.2. endvidere kl.
16. Fredag den 21.2. er der kun forestilling kl.
11), hvor modelteaterinstruktør Hanne
Slumstrup blandt andet vil opføre Elverhøj.
Gratis adgang til både udstilling og forestillinger. Bemærk dog: Til forestillingerne er
det nødvendigt at bestille adgangsbilletter.

27.2.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk
ugen forinden.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

11.3.

Rock på Fyn i 1960’erne
v/ Boris Blinoff, forfatter til Rock på Fyn og
guitarist i tressergruppen ”Spacemakers”
Ungdomskulturen havde kronede dage i
1960’erne. På Fyn blev der dannet et hav af
pop-, rock- og pigtrådsorkestre, som weekend efter weekend bød op til fest og dans.
Boris Blinoff var en af de unge fyre, som
lærte at spille guitar og desuden blev medlem af et af de mere kendte, fynske rockorkestre.
Denne aften vil han fortælle om rockmusikken og rockorkestrene på Fyn i 1960’erne.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 40 kr.

18.3.

Odenseanske gadenavne I
Historiske gadenavne i Odense
v/arkivchef Jørgen Thomsen
Gadenavne som Mageløs og Holsedore er
ikke helt almindelige, og Odense har Danmarks eneste plads med navnet Flakhaven.
Og navne som Stockflethsvej og Jens Benzons Gade minder os om for længst glemte
historiske personer.
Over to aftener sættes der fokus på de odenseanske gadenavnes historie, og gadenavne-

nes historie bliver sat ind i den historiske
ramme, hvor de hører hjemme. De historiske
personer, vi møder i kommunens gadenavne,
gadenavneskikkens udvikling gennem årene,
oprydningen i kommunens gadenavne efter
1970 og stridigheder om gadenavne i byrådet
er nogle af de emner, der vil blive belyst. Og
foredragene er ledsaget af historiske billeder.
Foredragene er et samarbejde mellem Folkeuniversitetet og Historiens Hus.
Kl. 19.30-21.15. Billetpris 75 kr. (Bemærk:
Denne pris gælder kun for abonnenter på
Odensebogen eller for abonnenter på nyhedsbrevet fra Historiens Hus. For øvrige
henvises til Folkeuniversitetet).

25.3.

Odenseanske gadenavne II
De odenseanske gadenavnes historie II
- Gadenavneskikkens udvikling i de sidste
100 år
v/arkivchef Jørgen Thomsen
Se omtale under den 18. marts.
Kl. 19.30-21.15. Billetpris 75 kr. (Bemærk:
Denne pris gælder kun for abonnenter på
Odensebogen eller for abonnenter på nyhedsbrevet fra Historiens Hus. For øvrige
henvises til Folkeuniversitetet).

27.3.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk
ugen forinden.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

8.4.

Kend din by!
Byvandringen vil foregå i Odenses bymidte
og vil have fokus på både kendte og mindre
kendte historier om byens udvikling inden
for de især sidste hundrede år. Byvandringen
starter i Historiens Hus. Det er nødvendigt at
være godt gående.
Efter byvandringen serveres der kaffe i Historiens Hus.
Bemærk tidspunktet.
Kl. 18.30-ca.21.00. Billetpris 40 kr.

24.4.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i vores nyhedsbrev og på hjemmesiden
www.historienshus.dk ugen forinden.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

13.5.

Er der et fynsk køkken?
Særarrangement
Gode råvarer er alfa og omega i kogekunst –
sådan har det altid været. Men i vor tids moderne køkkener er det ikke helt nok. Inden for
de seneste år er der kommet øget fokus på, at
råvarerne helst skal være lokale. Den tilberedte mad får dermed identitet og autencitet der kan fortælles en historie om den.
Denne aften sættes der fokus på fynske råvarer. Vi undersøger også – i samarbejde med
kokke og madkyndige – om der findes et særligt ”fynsk køkken”. Som altid ved Historiens
Hus’ smagsarrangementer bydes der på
smagsprøver.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 75 kr.
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Billetter kan bestilles på
telefon eller email.
Bestilte billetter skal afhentes senest 30 minutter
før arrangementets start.

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 bøger om hele Fyns fortid.
Læsesalen har åbent:
Mandag-tirsdag 12-16
Onsdag 10-16
Torsdag 14-19
Fredag lukket

www.historienshus.dk
www.facebook.com/historienshus
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