Seminarier &
kulturprogram

VÅREN 2014

Invandrarna, folkhemmet och svensk
socialdemokrati 1930-2000

Ingvar Carlsson – Lärdomar, personliga
och politiska

Vad ska vi göra med varandra?

Arbetarna och arbetarrörelsen i
Stockholm 1880-1920

Pär Frohnert, forskare, m fl diskuterar utifrån
en nyligen publicerad forskningsrapport med
bidrag från flera forskare.
• Tisdag 25 februari kl 18.00, ABF-huset
Poeten Jenny Wrangborg, författare till succédiktsamlingen Kallskänken kommer nu ut
med en ny diktsamling Vad ska vi göra med
varandra? som hon presenterar och läser ur.
• Måndag 17 mars kl 18.00, ABF-huset

Friedrich Engels – Kommunist i frack

Friedrich Engels var Karl Marx vän och kollega
och skrev Kommunistiska manifestet tillsammans med Marx och samarbetade med honom
under resten av sitt liv. En hyllad biografi har
nu kommit om Engels av historikern Tristram
Hunt.
Vid detta möte presenterar förläggaren Anders Gustavsson och översättaren Stefan
Lindgren Engels liv och politiska verksamhet.
• Tisdag 18 mars kl 18.00, ABF-huset

Europas revolutioner – England,
Frankrike, Ryssland och Tyskland

Europa har under sin mer än tusenåriga historia genomlevt fyra revolutioner.
Historikern Håkan Arvidsson samtalar med
Håkan Blomqvist, också historiker, utifrån
Arvidssons nyutkomna bok.
• Måndag 24 mars kl 18.00, ABF-huset

Ingvar Carlsson medverkar och berättar om
sitt liv och om politiken både i går och i dag.
• Tisdag 8 april kl 14.00, ABF-huset

Ann-Marie Lindgren, journalist, talar om och
presenterar sin nya bok om den tidiga arbetarrörelsen i Stockholm.
• Torsdag 10 april kl 18.30, ABF-huset

Socialdemokratin 125 år!

Ett antal seminarier, samtal och vandringar genomförs under jubileumsveckorna 12-26 april .
På påskafton 19 april kl 12.00 invigs dessutom
en skylt som sätts upp på huset Olof Palmes
gata 12. Där låg tidigare ett hus i vilket partiet
bildades, dåvarande Tunnelgatan 12.
• 12- 26 april

Konsert med tonsatta dagsverser av
Stig Dagerman

Kören Extrasalt framträder tillsammans med
musikerna Fred Lane och Victor Estby i en
konsert till minne av Stig Dagerman och hans
berömda dagsverser.
• Söndag 11 maj kl 14.00, ABF-huset

