Historisk Foredragsforening
præsenterer
Historisk Foredragsforening Odense er for alle dem der elsker et godt foredrag med en kompetent
foredragsholder. Vi afholder historiske foredrag, filosofi, journalistik, politik og arkæologi

Torsdag d. 15.December 2016
kl. 19.30
Foredrag i Historiens hus
Arkitekturen i Zoologisk Have
med
Jørgen Hegner Christiansen, arkitekt MAA.

Jørgen Hegner Christiansen har skrevet en bog om arkitektur og anlægsdesign i Zoologisk Have i
København fra anlæggelsen i 1859 til i dag.
I foredraget vil han give en kort oversigt over den internationale zoo-arkitektur fra 1820erne og
frem til vort århundrede. Herefter gennemgås København Zoo’s historie med udgangspunkt i de
skiftende direktører gennem tiderne og deres markante indflydelse på Havens udseende og
udvikling.
I de fleste perioder har man haft en fast arkitekt tilknyttet, deriblandt nogle af landets bedste, og de
vil også kort blive præsenteret. Afslutningsvis vil nogle af de fremtidige planer for Haven
blive berørt.
Jørgen Hegner Christiansen's bog
udkommer d. 16. marts 2017.
Foredrag er i Historiens Hus

Tirsdag d. 11. oktober 2016
kl. 19.30
>>> Foredrag er i Studenterhuset
Drikkekultur i middelalderen. Vi ser på drikkekulturen og hvordan den udmønter sig.
Oplev selv hvordan drikkekulturen påvirkede middelalderen.
Foredrag ved Kasper H. Andersen fra AU
»Altid opstår kiv i Ølkonens hus,« lyder et ordsprog fra middelalderen. Ordsproget afspejler,
hvordan det ikke gik stille for sig i boder og beværtninger i byen, hvor kvinder (ølkoner)
udskænkede øl. At druk var en integreret del af middelalderens urbane liv, vidner mange kilder om.
Men samtidig afspejler kilderne også et samfund, som på forskellig vis forsøgte at regulere
forbruget af øl og andre alkoholiske drikke. Alligevel drak danskerne videre, og det endda i en
sådan grad, at de i Europa fik ry for at være en særlig drikfældig gruppe.
>>> Bemærk - Foredrag er i Studenterhuset <<<

Studenterhuset
Brandts
5000 Odense C
---------------

Gennem historiens vingesus har danskerne skabt et lille, fredeligt, demokratisk og harmonisk
velfærdssamfund.
Alt dette og meget mere kan du høre om i forskellige foredrag i Historisk Foredragsforening.
Vi ses..!

Med venlig hilsen
Peder Andersen
Formand

