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NORDISKE DAGE PÅ HALD - PROGRAM
FREDAG DEN 17. AUGUST
17.00 - 17.30

Ankomst/Velkomst/Kaffe: Praktiske oplysninger

17.30 - 19.00

Fortiden på Hald skal frem i lyset: Vandretur i området
med Jens Frydendal tidl. naturvejleder v/Viborg kommune.
Danmarkshistorien gennem 800 år ligger gemt mellem
bakkerne på Hald. Der er store planer om, at de mange
spændende historier skal bedre frem i lyset. Vi tager forskud på glæderne og går tilbage i tiden på jagt efter spor
af borgerkrige, religionsfejder og dramatiske flystyrt. På
turen stifter vi bekendtskab med oprørske herremænd,
krigeriske bisper og naturligvis lidt spøgelser, varulve og
hvad der ellers hører en gammel herregård til. Vi skal tilbage i tiden, men også et par år frem, hvor Hald-området
vil byde på nye oplevelsesmuligheder.

19.00 - 19.45

Sandwich m/et glas vin

19.45 - 21.00

Nordisk musik i Riddersalen: Musikere fra Viborg Musikskole under ledelse af Palle Kjeldgaard spiller nordiske toner.
Palle Kjeldgaard er musikfagskoleleder i Viborg Kommune
og formand for Klassisk i Viborg. Palle Kjeldgaard er uddannet violinist og en erfaren koncertmester fra Randers
Kammerorkester og Aalborg Symfoniorkester. Han har i
en årrække været Musikchef for Aalborg og Aarhus Symfoniorkester.

Ca. 21.00

Aftenkaffe og aftensang v/ Palle Kjeldgaard

LØRDAG DEN 18. AUGUST
09.00 -

Ankomst og morgenkaffe

10.00 - 11.30

Nordiske stemninger – Skovgaard-familiens nordiske
forbindelser: Foredrag ved museumsinspektør Kathrine
Svanum Andersen, Skovgaard Museet
Med udgangspunkt i Skovgaard-familien, de tre søskende
Joakim, Niels og Susette Skovgaard, vil Kathrine Svanum
Andersen undersøge, hvilken rolle Norden spillede i kun-
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sten i anden halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af 1900tallet. Kan man tale om en særlig nordisk kunst?
11.30 - 11.45

Pause

11.45 - 13.15

En islandsk forfatter og hans oversætter - Jón Kalman
Stefánsson og Kim Lembæk
I Danmark er Jón Kalman Stefànsson er en kendt og værdsat forfatter. I sine meget lyriske romaner kredser han
om menneskets eksistentielle vilkår, og også om litteraturens betydning i vores liv. Kim Lembek er ikke alene kendt
som oversætter af ny islandsk litteratur. Han har bidraget
ved nyskrivningen af Islændinge sagaerne (2014) og er i
særdeleshed en kompetent Islandskender.

13.15 - 14.00

Frokost

14.00 - 15.30

Allan Hilton Andersen - Oversætter af norsk litteratur
bl.a. Jo Nesbø: Det høres rart ud – om at spadsere på Vintergaden, spise mandelkartofler og oversætte skønlitteratur
fra norsk og svensk til dansk.
Allan Hilton Andersen er cand. mag. et art. i engelsk,
dansk, oversættelsesvidenskab & leksikografi og mangeårig oversætter fra engelsk/amerikansk/norsk/svensk.

15.30 - 16.00

Kaffepause

16.00 - 17.30

Kunsten og Alvar Aalto: Foredrag ved Kira Bjerrum
Strand, Kunsten Museum of Modern Art
Nordisk design og arkitektur er verdenskendt og populært som aldrig før. En af pionererne indenfor den modernistiske, nordiske stil var den finske stjernearkitekt Alvar
Aalto. I Danmark kender vi ham som manden bag Aaltovasen og museet Kunsten i Aalborg. Kunstens største
kunstværk er museumsbygningen selv; en arkitektonisk
perle og samtidig det eneste kunstmuseum, der er tegnet
af Aalto. Hør historien om Aalborgs kunstmuseum og det
unikke samarbejde med Alvar Aalto.

17.30 - 18.30

Pause inden middagen
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18.30 - 21.00

Middag
med underholdning v/centerleder, cand.mag. Peter Q.
Rannes, Hald: Jeg savner Peter Seeberg“ – scener fra et
(penne-)venskab.
Den danske forfatter Peter Seeberg (1925-1999) og den
svenske forfatter Carl-Göran Ekerwald (f. 1923) begyndte
at skrive sammen allerede i gymnasietiden i 1940erne. I
Seeberg-arkivet på Hald Hovedgaard ligger brevene, de
skrev til hinanden, og de kan fortælle om det livslange
venskab.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Vejbeskrivelse. Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg: Se evt.
www.haldhovedgaard.dk/vejen-til-hald
Deltagergebyr: Medlemmer af Foreningen Norden 900 kr., ikke-medlemmer 1.100 kr.
Overnatning: Overnatning på Hald Hovedgaard (2 nætter) 700 kr. – kontakt
Peter Rannes på mail mail@haldhovedgaard.dk
Ønskes privat indkvartering eller hjælp til booking af hotel – kontakt Grethe Hald på mail absgh@hotmail.com
Se i øvrigt: https://www.visitviborg.dk/viborg/overnatningsmuligheder-1
Ønsker man at forlænge opholdet i Viborg med nogle dage for at besøge
byen/egnen/Jylland, hjælper vi gerne med forlag.
Tilmelding:
Hald Hovedgaard er beliggende i smuk natur, der indbyder til vandreture medbring praktisk fodtøj. Men Hald Hovedgaard er også en gammel bygning og kan af hensyn til brand kun rumme 55 personer. Vi tilråder derfor
hurtig tilmelding.
Sidste dato for tilmelding er 1. august. Ved tilmelding overføres deltagergebyr til Foreningen Nordens konto i Nordea 9255 – 2641734279.
Tilmelding og evt. spørgsmål på mail til Grethe Hald absgh@hotmail.com

