
Lördag 18 mars i Stora Salen på 
Grand Hotel i Lund med start kl. 17.00

Varmt välkommen till 
Skånska Akademiens och Vänföreningens 

Årsfest – öppen för alla

Tre kortare föredrag inleder
Skånska Akademiens Director Martin Martinsson hälsar välkommen och 
talar om ”Skåne, ett rikt kulturlandskap”. 

Jonas Frykman (akademiledamot) och Orvar Löfgren, berättar om sin nya 
bok ”Kärlek och kärnfamilj – längtan, lust och oro”. Boken kan inköpas 
till förmånspris. Jonas Frykman och Orvar Löfgren är båda legendariska 
professorer i etnologi vid Lunds universitet, numera emeritii. 

Författaren Stina Larsson talar om sin nyutkomna historiska roman 
”Mannen ur skuggan”, som handlar om Fabian von Fersen (1626–1677).  
Boken kan inköpas till förmånspris. Stina Larsson, skribent, bokredaktör 
och förläggare, är född i Malmö men bor och verkar numera i Norra 
Grönby på Söderslätt.

Därefter blir det musik 
Uruppförande av sångcykel skriven av akademiledamöterna Niklas 
Törnlund (text) och Gunnar Jansson (musik). Kompositionen framförs av 
Jonas Samuelsson, baryton, verksam bland annat på Malmö Opera, och 
Magnus Gilljam (piano), också han vid Malmö Opera.

Festen fortsätter med bubbel, mingel – och måltid
Måltiden består av en förrätt, en tapastallrik och kaffe med pralin. Vegeta-
riskt alternativ finns. Bar för inköp av vin, öl eller annat finns intill Stora 
Salen.

Festkvällen avslutas med musik
Vi får höra solocellisten i Malmö SymfoniOrkester, Samuli Örnströmer. 
Han spelar en solosonat av J S Bach och något mer. Det får bli en överrask-
ning. Samuli Örnströmer, född i Finland 1973, flyttade efter studier vid 
Sibelius-Akademien till Sverige för studier, även i orkesterdirigering. Han 
började arbeta i Malmö SymfoniOrkester 2001. 

Pris:  600 kr per person. I priset ingår bubbel, tapastallrik, kaffe med chokladpralin, föredrag och musik.  

Anmälan och betalning senast den 10 mars via SWISH till Skånska Akademien: 123 596 79 71 eller via 
Skånska Akademiens bankkonto: 125-6569. OBS, meddela ditt namn och antal personer som du betalar för. 
Önskemål om specialkost meddelas till Akademiens secretaria, som också besvarar eventuella frågor: 
cajsa.lund@gmail.com eller tel. 0708-20 58 85.
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