HISTORIETIMEN
– ring direkte til en af Nationalmuseets eksperter
16. nov.
kl. 15

Museumsinspektør Mette Byriel fortæller om homoseksualitet
i Matador.

19. nov.
kl. 15

Museumsinspektør Marie Martens fortæller om højskolesangbogen og den danske sangskat

20. nov.
kl. 15

Forsker Inge Schjellerup fortæller om Machu Picchu, inkaerne
og de ældst kendte mumier fra Chile.

23. nov.
kl. 15

Seniorforsker Vibeke Møller Andersson fortæller om boligdrømme i 1960’erne.

25. nov.
kl. 15

Museumsinspektør Henriette Rensbro fortæller om vores gamle
kirker. Og ikke mindst om alle de mennesker, der passer på
dem – konservatorer, ingeniører, arkitekter, kunsthistorikere osv.

27. nov.
kl. 15

Forsker Jette Arneborg fortæller om affolkningen af
nordbobygderne i Grønland.

30. nov.
kl. 15

Andreas Tolstrup fortæller om ’Vølvens spådom’ og de
nordiske guder.

03. dec.
kl. 15

Museumsinspektør Jesper Kurt-Nielsen fortæller om danskere
i Hollandsk Ostindien.

04. dec.
kl. 15

Udstillingsproducent Mette Boritz fortæller om barndommens
historie. Dengang børn skulle ses, men ikke høres.

08. dec.
kl. 15

Museumsinspektør Mette Byriel fortæller om Grevinde danner.

10. dec.
kl. 15

Museumsinspektør Marie Martens fortæller om højskolesangbogen og den danske sangskat.

14. dec.
kl. 15

Seniorforsker Vibeke Møller Andersson fortæller om boligdrømme i 1960’erne.

16. dec.
kl. 15

Museumsinspektør Henriette Rensbro fortæller om vores gamle
kirker. Og ikke mindst om alle de mennesker, der passer på
dem – konservatorer, ingeniører, arkitekter, kunsthistorikere osv.

17. dec.
kl. 15

Forsker Inge Schjellerup fortæller om Machu Picchu, inkaerne
og de ældst kendte mumier fra Chile.

19. dec.
kl. 15

Seniorforsker Flemming Kaul fortæller om stenalderfolkets
fejring af solhverv ved midvinter den 21. december.

Det kan være en god idé at ringe lidt inden kl. 15, når man vil høre historietimen.
Man ringer blot til 41206010, og fortæller Omstillingsdamen, at man ønsker at
høre Historietimen. Hvis man er i tvivl, kan man altid spørge Omstillingsdamen,
hvad der er på programmet.

