Program hösten 2017
Rättad version
12 oktober

Röster i valven

7 november

Finskt i Gamla stan och Stockholm

29 november

Kortfilmer om Gamla stan

6 december

Julkaffe

Reservation för ändringar i programmet. Meddelande om ändring i programmet talas in på
föreningens telefonsvarare samt skickas om möjligt till dem som anmält e-postadress till
GSS. I aktiviteter med begränsat deltagarantal äger medlemmar i GSS företräde.
Var vänlig respektera nedan angivna anmälningstider.
Vi är tacksamma om jämna pengar lämnas till programavgiften, tack!
Gamla Stan Sällskapets medlemmar är välkomna till Svenska Fornminnesföreningens
sammankomster. Information om dessa hittar man på www.fornminnesforeningen.com
Dessutom kan Stadsmuseets och Medeltidsmuseets olika programaktiviteter vara av
intresse. Information om dem hittar man på www.stadsmuseum.stockholm.se och
www.medeltidsmuseet.stockholm.se

Gamla Stan Sällskapets kansli
Gatuadress
Postadress
Förfrågningar
Bankgiro
Hemsida

Svartmangatan 6
111 29 STOCKHOLM
Telefon 08-10 68 38 (telefonsvarare)
382-0321
www.gamlastansallskapet.se

Torsdag 12 oktober

Röster i valven
På begäran återkommer ett populärt programinslag, ”Röster i valven”.
Många röster har ekat under de höga valven genom Storkyrkans nästan
sjuhundraåriga historia. Några av dem kommer åter till liv under denna
dramatiserade visning, där vi möter drottningar, en reformator, kungar och
psalmdiktare.
Medverkande: Sabina Koij, Kristina Ljunggren och Joakim Schröder
Tid
Plats
Pris
Anmälan

Torsdag 12 oktober kl 18.00
Storkyrkan, huvudingången
80 kr för medlemmar och 100 kr för övriga.
Ingen föranmälan.

Tisdag 7 november

Finskt i Gamla stan
Gamla Stan Sällskapet inspireras av 100-årsjubileet för Finlands självständighet till
att se vilka avtryck inflytandet från den gamla östra rikshalvan har satt här, hur
svenskt och finskt har flätats samman på vår ö och i resten av Stockholm. Det kan
handla om allt från kvällens lokal, Finska kyrkan, till Skeppsbrons finlandsbåtar.
Lars Ericson Wolke är professor i historia vid Försvarshögskolan och författare till
ett stort antal böcker i historiska ämnen, bland annat Stockholms historia under 750
år.
Tid
Plats
Pris
Anmälan

Tisdag 7 november kl 17.30. OBS TIDEN!
Finska kyrkan
80 kr för medlemmar och 100 kr för övriga.
Ingen föranmälan.
Onsdagen den 29 november

Kortfilmer
Vi var ju tvungna att av tekniska skäl ställa in det
sista arrangemanget i vårens temaprogram
”Gamla stan i filmen”. Nu återkommer vi med
Erik Asklunds poetiska Gamla Stan från 1931
och Gamla stans hembygdsförenings filmer från
1960- och 70-tal av och med Vera Siöcrona.
Tid
Plats

Onsdag 29 november kl 18:00.
”Salongen”, Mäster Olofsgården, Svartmangatan
6B
Pris
80 kr för medlemmar och 100 kr för övriga.
Anmälan Ingen föranmälan, men antalet platser i
lokalen är begränsat

Onsdag 6 december

Julkaffe
Tid
Onsdag den 6 december
Anmälan Separat kallelse kommer senare. Obligatorisk föranmälan. Max 50 deltagare,
endast medlemmar.

Gamla Stan Sällskapet (GSS) har som målsättning att bidra till kunskap om Gamla stan,
att sprida denna kunskap samt att erbjuda ett forum för diskussion av stadsdelens
utveckling och för bevarande av kulturhistoriska värden. Gamla Stan Sällskapet
förverkligar dessa mål genom föredrag, stadsvandringar, remissyttranden m.m.
Om Du vill bli medlem skall Du betala in medlemsavgift till bankgirokonto 382-0321.
Medlemsavgiften är för enskilda 150 kronor per år, för ungdom under 18 år 60 kronor per
år och för företag m.fl. 300 kronor per år.

