2017-03-20 08:04 CET

En kväll om nostalgi på Medelhavsmuseet
En kväll om nostalgi, 24 mars 2017, kl. 19:30-23:00
Inom serier, filmer och musik ser vi hur nostalgin sköljer in över vår samtid.
Hur kommer det sig att vi blickar tillbaka? Vad är egentligen nostalgi? Vi talar
om begreppet hemlängtan och vad som kan hända när ordet hem övergår i
ordet nation.
KVÄLLENS UPPLÄGG I KORTHET
19.30 Panelsamtal i hörsalen med frågestund
20.45 Visning
21.30 Quiz

22.30 Sista beställning i baren
BOKA PLATS, 80 KR
bokning@medelhavsmuseet.se, 010-456 12 98
...
PANELSAMTAL 19.30
I panelen sitter:
Jimmy Håkansson, kulturskribent. Fri kulturskribent i Göteborgs-Posten,
Nöjesguiden och P3 Spel.
Tobias Dahlkvist, docent i idéhistoria.
Widad från Syrien berättar om att leva i exil.
VISNING
Se föremål från samlingarna kopplade till temat.
QUIZ
Var med i ett quiz med musik och sång och kom på låttitlar, låttexter och den
röda tråden där allt är kopplat till temat nostalgi.
BAGDAD CAFÉ
Mingla och umgås över mat, prat, musik och dryck i Bagdad café. Baren
öppen till 22.30.
Varmt välkomna!

Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska
regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. Vår verksamhet
bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i
Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har
sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en
stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och
belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig
kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå
besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.
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