Skånska Akademien
Kultur och Humor

Inbjudan och Program till
Skånska Akademiens
Årsfest
Grand Hotel, Lund
Lördagen den 10 mars 2018 kl 18.00

PROGRAM
17:00 Piratensalen: Vänföreningens medlemsstämma.
Nya medlemmar är välkomna!
18:00 Piratenfoajén: Samling, drink, mingel och Boksläpp.
Ca 18:15 kommer Leif H Hjärres senaste bok, ”Österlenskt och Österländskt” (Carlsson Bokförlag) att släppas. Boksläppets värd och presentatör är Jonas Frykman. Boken säljes till ett förmånspris.
Ca 18:45 Piratensalen
• Director Martin Martinsson hälsar välkommen.
• Högtidstal:
Författaren Niklas Törnlund talar - och musicerar därtill.
• Årets diplomater, Åsa Söderberg, vd och konstnärlig ledare för
Skånes Dansteater samt Ulf R Johansson, Kvällspostens förre kulturredaktör, harangeras av Martin Martinsson respektive Peter Linde.
• Mottagaren av Akademiens vandringspris Årets Medelpunkt,
Jan Troell, harangeras av Cajsa S Lund.
• Ordförande Per-Ove Pehrson beskriver Vänföreningen.
Ca 20:00 Stora Salen: SUPÉ
MENY:
Förrätt
Matjesill från Norröna, potatis- och gräddfilspuré, löjrom från
		
Kalix och picklad lök.
		Öl: American Dream, Mikkeller Bryggeri, Danmark.
		
Med anledning av Boksläppet bjuder Karlsfälts Gård,
		
Österlen, på sin alldeles egentillverkade Aquavit!
Varmrätt
Honungsglaserad fläsksida, spetskål, dragon och grillad lök.
		Vin: 2015 La Cour des Dames, Badet Clément, Languedoc		Roussillon.
Kaffe med pralin, gjord på Valrhonachoklad.
Stjärnmusik!
Svängig jazzton – sångerskan Mimi Terris med pianist underhåller.

Pris för Menyn:
• med alkoholfritt: 550 kr
• med alkohol:       650 kr
• Avec finns till individuell försäljning.            

KLÄDSEL

Mörk kostym.

Varmt välkomna!
SKÅNSKA AKADEMIENS VISION (Utdrag)
Skåne är Sveriges mest profilerade och mångfaldiga region. När världen vidgas växer också behovet av lokal förankring. Skånska Akademien har existerat sedan 1981 och har sedan dess tagit sitt motto Kultur och humor på stort
allvar. Den består av 21 ledamöter som genom sitt arbete befordrat vetenskap,
kultur och näringsliv. Ledamöterna skall antingen bo eller verka i Skåneland
eller vara allmänt upptagna av det skånska – om än med sans och måtta.
Skånska Akademien informerar om Skåne i omvärlden och omvärlden i Skåne
genom populärvetenskapliga och humoristiska årsböcker; sammankomster, en
hemsida och sociala medier. Årsfesten i mars månad ger ett tillfälle att möta
upp runt omistliga värden som bildning, kulturella aktiviteter och god samvaro. Akademien anordnar och stödjer också symposier och publika arrangemang med anknytning till verksamhetens område.

ANMÄLAN
Anmälan till Årsfesten sker genom insättning av deltagaravgiften 650 kr med
alkohol och 550 kr alkoholfritt till bankgiro nr 125-6569, Swish-nummer:
123 596 79 71 eller utlandsbetalningar:
IBAN SE90 8000 0831 3953 4060 3736
Bankens BIC SWEDSESS
senast den 4 mars 2018. Glöm ej att samtidigt skicka namn, adress och e-postadress, även för de som du anmält, till anmalan@skanskaakademien.se för
registrering. Anmälan är bindande och eventuella återbetalningar kan tyvärr inte
ske efter den 5 mars.
ANMÄLAN TILL BOKSLÄPP. Enbart deltagande i boksläpp är avgiftsfritt.
Anmälan göres till leif@hjarre.com.

Bli medlem i Skånska Akademiens Vänförening!
MEDLEM KAN TA DEL AV SKÅNSKA AKADEMIENS
OCH VÄNFÖRENINGENS AKTIVITETER!
MEDLEM FÅR TREVLIGA MÖTEN MED SKÅNSKA
KULTURPERSONLIGHETER!
MEDLEM BIDRAR MED SITT INTRESSE FÖR SKÅNSKA AKADEMIENS MOTTO – KULTUR OCH HUMOR!
HUR JAG BLIR MEDLEM:
Medlemsavgiften för 2018 är 100 kr per person och 500 kr för ideella föreningar,
organisationer och företag. Inbetalning sker till bankgirokonto: 842-7817.
Uppmana även vänner och bekanta att gå med! Skicka även uppgifter om namn,
adresser, telefonnummer och e-postadresser, eftersom vi använder e-post för
utskick. Skicka uppgifterna till vänföreningens kassör Carl-Gustav Johansson
med adress: cge@gmail.com

Besök gärna
Skånska Akademiens hemsida:
www.skanskaakademien.se

