Jesper Christiansen
Billedkunstner
10. november 2021
kl. 10.00-11.45

Min inspiration
Foredraget tager udgangspunkt i to af Jesper Christiansens tidligere serier af Virginia Woolf malerier
fra 2014 og Dantes Paradis malerier fra 2016 og kulminerer i altertavlen i Paris 2019.
Jesper Christiansen fortæller helt konkret om, hvordan han bruger tekster i en malerisk sammenhæng,
og hvordan BS. Ingemann blev omdrejningspunktet for arbejdet med altertavlen til Frederikskirken i Paris.

INVITATION

Tilmelding senest 4/11 2021 til pnc@km.dk

TEOL-DAGE
I BISPEGÅRDEN
2021

Teol-Dage i Bispegården
Nørregade 11
1165 København K

Invitation til Teol-Dage i Bispegården
Nørregade 11
1165 København K
Efter foredrag og samtale vil der være mulighed for
en let frokost, evt. to go.
Venlig hilsen
biskop Peter Skov-Jakobsen
og stiftspræst for efteruddannelse Pia Nordin Christensen

Anna Malzer

Teaterdirektør, Mungo Park
27. januar 2021
kl. 10.00-11.45

Johannes Riis
Forlægger, Gyldendal
30. marts 2021
kl. 10.00-11.45

Omgang med historien
“Vergangenheitsbewältigung” har vi vel hidtil mest betragtet som et
tysk anliggende; men med ikke mindst de identitetspolitiske strømninger, der i de seneste år
har gjort sig gældende overalt i den vestlige verden, har begrebet fået en mere omfattende
betydning.
Også her i landet er der bestræbelser i gang for at få ryddet op i historien og få den bragt
i overensstemmelse med vores egen tids forestillinger og idealer. Så den ikke virker
så forstyrrende og udfordrende på os? Så vi lettere kan være i fred for den? Under alle
omstændigheder: Manøvrerne kan ikke undgå at få følger, bl.a. for forståelsen af vores egen
placering i historien.
Tilmelding senest 23/3 2021 til pnc@km.dk

Per Øhrgaard

Nu ser jeg nuancer, gråzoner, og mit eget fremtidshåb forandrer sig pt., og jeg vil gerne dele min
tvivl, min frygt og mit håb på vegne af kulturen, og hvad den betyder for os mennesker fremadrettet.

Tyskland aktuelt og historisk
I 1969 skrev Jørgen Knudsen bogen “DDR – vort ukendte naboland”
og mente vel, at Vesttyskland var vort kendte naboland. I dag er man fristet til at kalde det samlede
Tyskland et ukendt naboland. Kendskabet til det tyske sprog er ved at forsvinde i Danmark, selv
akademikere synes ikke at være i stand til at læse endsige skrive på tysk længere.

Tilmelding senest 22/1 2021 til pnc@km.dk

Kasper Holten

Foto: Mette Andersen

Foragten for kulturen
Jeg får ofte at vide i kommentarfelter, i debatter på tv og af politikere fra
begge fløje, at kulturen er elitær, venstreorienteret og virkelighedsfjern. Jeg har selv været en del af det
kor, før jeg blev en del af kultureliten og fik magt og penge at bestemme over.

Professor em., Copenhagen Business School
12. oktober 2021
kl. 10.00-11.45

Teaterchef, Det Kongelige Teater
12. februar 2021
kl. 10.00-11.45

Vores viden om Tyskland bliver mere og mere andenhånds. Med tabet af den direkte kontakt
forsvinder en stor del af danmarkshistorien – men også vort blik på den aktuelle verden indsnævres.
Hvad der i dag markedsføres som “internationalisering” ligner mere en provinsialisering.

Børnenes kongelige teater
Teaterchef Kasper Holten fortæller om Det Kongelige Teaters planer for i de
kommende år at påtage sig et større ansvar for aktivt at introducere flere forskellige børn til kunsten– og om
teatrets erfaringer med, hvilken rolle kunsten har at spille i et godt børneliv i fremtidens Danmark.

Per Øhrgaard, professor em., dr.phil. fortæller om udvalgte aspekter af Tyskland og det tyske – aktuelt og
historisk. Foruden kulturen, vil Per Øhrgaard også tale om Tyskland som et mere stabilt retssamfund end
vort eget, med mere udstrakte rettigheder til et parlamentarisk mindretal, om kirkernes stilling m.m.

Arrangeret i samarbejde med Religionspædagogisk udvalg.
Tilmelding senest 5/2 2021 til pnc@km.dk

Tilmelding senest 6/10 2021 til pnc@km.dk
Forsættes ...

