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Några kommande händelser att notera!
Kultur &
Humor!

Skånska







Den stora "Mittelendagen", Höör den 7 okt.
Tal, Traktering & Ton den 16 okt. Grand Hotell
Boklansering av "JORD - mylla, mark och makt".
Miniföreläsningar, Grand Hotel, Lund
Årsfest Grand Hotel och Årsmöte Vänföreningen
Fler aktiviteter kommer med särskilt utskick. Glöm inte
följa informationen på vår hemsida och våra
Facebookkanaler..

Akademiens
motto:

*******************
"Skåne i
omvärlden
och
omvärlden i
Skåne"!

Mittelendagen.

Årets Medelpunkt! Lördag 7 oktober är det åter dags för SKÅNSKA AKADEMIEN
att dela ut vandringspriset Årets Medelpunkt i det som är Skånes mittpunkt eller
om man så vill Mittelen, det vill säga Höör. I år är det regissören och filmaren JAN
TROELL som tilldelas denna utmärkelse. Bland tidigare prismottagare kan nämnas
Anne Lundberg, Jan Lundgren, Eva Rydberg, Percy Nilsson och Johan Wester.

”Jan Troell har en helt unik ställning i svensk filmhistoria. Ända sedan
genombrottet med Här har du ditt liv 1966, har han fortsatt att skapa filmer på
högsta nivå – oftast som både manusförfattare och
regissör – med stor insikt och kunskap om människan och
samhället i både historisk tid och nutid. Det senaste
tillskottet är filmen om skulptören och trelleborgaren Axel
Ebbe, som han gjorde tillsammans med Jan Hemmel. Det är
en stor ära för Akademien att få tilldela honom
utmärkelsen Årets Medelpunkt.”
Martin Martinsson, Director Skånska Akademien

Framöver
kommer vi att
presentera var
och en av
ledamöterna i
den Skånska
Akademien.
*

After Work, Grand hotell i Lund. Inbjudan och program kommer tidigt i oktober.
Skånska Akademien, Grand Hotel och Musik i Syd bjuder in till en underhållande
After Work under pågående Akademiska Kördagar i Lund (som är en del av 350årsjubilerande Lunds Universitet) Måndag 16 oktober kl 18.00 på Grand Hotel i
Lund
I biljettpriset 160 kr ingår:
•

•

•

Tal: Ledamoten i Skånska Akademien Cajsa S Lund samtalar med
director musices
Patrik Andersson om musiklivet i nutid och
dåtid vid Lunds universitet.
Traktering: Grand
Hotels klassiska
”överliggare” dvs
pyttipanna (eller
vegetariskt alternativ).
Dryck beställs och
betalas på plats.
Ton: Konsert med Bella
Voce – Lunds
studentsångerskor.

*******************

På gång..
Årets Miniföreläsningar

De populära miniföreläsningarna fortsätter även detta året.
Separata utskick om detta kommer snart..

Lite
tillbakablick
kring de
senaste
aktiviteterna

Programverksamhet, sammanfattning..
Mer information kommer snart i separat mailutskick om nedanstående
men boka i kalendern redan nu!
•
•

7/10
16/10

•

2017 -övrigt

•

2018, 10/3

Mittelendagen, Höör
After Work, Grand hotell i Lund
Inbjudan och program kommer tidigt i
oktober.
Övrigt i programmet som är under
planering, informerar vi separat och i
kommande nyhetsblad. Glöm inte
att följa oss på hemsidan och på våra
Facebooksidor.
Årsfest Grand Hotel och Årsmöte
Akademien och Vänföreningen

I backspegeln...

Våra
symposium och
andra
aktiviteter
*

Malmö Chamber Musik blev
en stor hitt..
Det blir en stjärnspäckad upplaga av Malmö Chamber Music i år som
skedde den 19-23 september med den skånska festivalledaren och
världsstjärnan Håkan Hardenberger som konstnärlig ledare och själv
medverkande.
Många stjärnnamn kom att lysa upp det skånska
kulturlivet detta år. Bland annat kom Pernilla
August, Academy of S:t Martin in the Fields, Brett
Dean, Paul Lewis att medverka.

Glöm inte Boken ”Konsten att bli
skånsk”

Finns exempel kvar. Varför inte en julklapp till vänner,
nära och kära i år.

Jordsymposium

Boken "JORD - mylla, mark och makt" har lanserats.
Emma Ulvæus presenterade boken på årets
Bokmässa i Göteborg.
Trots en del oroligheter kring bokmässan så
var den mycket välbesökt och utbudet var
både omfattande och spännande.

Tullstorpsstenen
Tullstorpsstenen
En omistelig
företeelse

Finns på Tullstorp kyrkogård, 1,5 mil
nordost om Trelleborg. Ett unikt
minnesmärke. I vårt fortsatta projekt
ser vi gärna att det kommer upp
skyltar med sevärdhetskringlor som
visat vägen till denna plats och
informationen om detta fantastiska,
tusenåriga minnesmärke. Skånska
Akademien har, tillsammans med
Svenska kyrkan, Jordberga gods,
Trelleborgs kommun m.fl., gått
samman i ett projekt som lyfter fram detta bokstavligt talat tunga
vikingaföremål till den höga placering på rangskalan över besöksmål
som det faktiskt förtjänar.

Akademiens arabisk-svenska språkprojekt
Projektet har haft något av ett motlut i det initierade skedet. Men
Akademien genom Bengt Knutsson och med Peter Linde fortsätter att
arbeta vidare genom olika kontakter. Peter har haft samtal med Katrin
Stjernfeldt Jamme, Malmö kommunordförande, som också har skickat
projektet vidare som ett ärende till Malmös Kulturförvaltning.
Peter Linde har även mött vår nya landshövding Anneli Hultén som om
möjligt skall nämna språkprojektet inför Skånes kommunrepresentanter.
Bengt Knutsson har för ändamålet donerat ett antal av sin bok "Arabiska
Visdomsord".
Mittelendagen i Höör
*
Skånska
Akademien
står inte bara
i mitten av
Skånskt
kulturliv, vi
står stabilt i
mitten
*

*

I Skåne utgår vi
ifrån
mittpunkten
*

Notera redan
nu "Mittelendagen" i er
agenda
Vem blir
"Årets
Medelpunkt"
*

Ett
medlemskap
är ett stöd för
Skånskt
kulturliv.
*

Medlemskap

Skånska Akademiens vänförening tar gärna emot fler medlemmar!
Informera släkt och vänner om aktiviteterna och låt dem anmäla sig till
föreningens kassör Carl-Gustav Johansson, cge.johansson@gmail.com
Medlemsavgiften är 100kr/år och betalas in på bankgiro: 842-7817.
För er som redan är medlemmar, glöm inte att betala in
årsavgiften för 2017!

************

Våra sociala medier
Ni har väl inte missat att Skånska Akademien och dess vänförening
numera också finns på Facebook?!
• Skånska Akademien på Facebook:
https://www.facebook.com/Sk%C3%A5nska-Akademien108606025865196/?fref=ts
• Skånska Akademiens Vänförening på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/769833909818511/?fref=ts
• Skånska Akademien och vänföreningens hemsida:
http://www.skanskaakademien.se/

Följ oss på de
sociala
medierna!

Redaktionskontakt:

Robert Wahlström
was@sinunda.se

