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Tirsdag d. 12. september 2017 kl. 19.30
Ph.D. Astrid Elkjær Sørensen
70’ernes Kvindekamp
Kom og hør Astrid Elkjær Sørensen fortælle den
fantastiske historie om 1970’ernes rødstrømper
og deres kamp for omstyrtelsen af kapitalismen
og patriarkatet. En historie med spændende
elementer såsom lilla bleer, fri abort, kollektiver
og ligeløn.
Hør om hvordan den moderne feminisme og
Skandinaviens høje grad af ligestilling kom
til verden. Herunder kommer vi også ind på,
hvilken betydning rødstrømperne har haft for
nutidens ligestilling.
Foredraget arrangeres i samarbejde med
Struer-Egnens Folkeuniversitet og koster 75 kr.
inkl. kaffe og kage. Prisen er 35 kr. for medlemmer af Struer Museums Venner.
Tirsdag d. 31. oktober 2017 kl. 19.30
Lyddesigner Peter Albrechtsen
Lyd i film
Filmlyd er den mest usynlige del af filmen,
men har helt utrolig stor betydning for vores
filmoplevelse.
Lyddesigner Peter Albrechtsen har stået for
lydsiden til spillefilm som ’Underverden’,
’Idealisten’ og senest science fictionfilmen
’Qeda’, der har premiere i september. Den prisbelønnede tonemester vil med udgangspunkt i
sit arbejde fortælle om filmlydens
fantastiske verden.

Tirsdag d. 28. november 2017 kl. 19.30
Museumsinspektør Majken Høgh Olsen
Østersleverandør Ole Borbjerggaard
Østersleverandør Kristian Borbjerggaard
Østerseventyret i Struer dengang og nu
Majken Høgh Olsen foræller om, hvordan østers
i en årrække blev en meget indbringende
forretning for Struer i midten af 1800-tallet.
Østerskælderen på havnen bugnede af
limfjordsøsters, og for en cigar og en flaske
rom kunne man nemt handle sig til en spand
fyldt med undermålere.
Kristian og Ole Borbjerggaard fortæller om
østersfiskeriet lige nu og ud i fremtiden. Måske
er østerseventyret endnu engang begyndt?
Der vil blive serveret østers fra Venø Sea
Food samt en smagsmæssig tilpasset drink til
aftenens foredrag - sponsoreret med Øl fra Fur
Bryghus.
Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig.
Tilmelding kan ske på mail@struermuseum.dk
senest tirsdag d. 21. november 2017.

Pris pr. foredrag inkl. kaffe og kage 35 kr. for medlemmer, 60 kr. for ikke-medlemmer.

Søndag d. 3. december 2017 kl. 14.00
Søndagsmatinee
m. musik og fortællinger

Søndag d. 14. januar 2018 kl. 14.00
Søndagsmatinee
m. musik og fortællinger

Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19.30
Ronny Kaas
Fra apparat til app
I godt et århundrede har mennesker omgivet
sig med analoge apparater i deres hjem.
Apparaterne var så betydningsfulde for folk,
at der opstod specialister. De reparerede og
bevarede apparaterne.
Men apparaternes tid er forbi - enkelte er
gået helt ud af brug, og andre er stærkt på
vej til det. Mange af disse forsvundne apparater kan ses på museum, og ellers er de blevet
til apps i vores hverdag.
Ronny Kaas vil denne aften fortælle om apparaternes vej til apps.

Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19.30
Museumsinspektør Majken Høgh Olsen
Jo Jacobsen - Carlsbergfrue, kvindesagsforkæmper, psykoanalytiker og debatør
Johannes Buchholtz’ hus var et samlingspunkt
for kendte danskere fra 10’erne og frem til
40’erne. En af de besøgende var Jo Jacobsen,
der havde det fællesskab med Johannes Buchholtz, at de begge kom fra Middelfart.
Jo Jacobsen blev forfatterinde, kvindesagsforkæmper og senere psykoanalytiker, men
skriveriet var kun i sin vorden, da hun slog
sig ned på Rydhave Slot i nærheden af Struer.
Her indledte hun et meget nært venskab til
Buchholtz-parret, og Johannes hjalp hende
med bogskrivningen.
Jo Jacobsen blev gift ind i Carlsbergdynastiet
og skilt igen. Majken Høgh Olsen vil denne
aften fortælle om Jo’s liv, som en Carlsbergfrue, der skånselsløst gik i oprør mod tidens
borgerskabs dyder og etiketter.

Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 19.30
Arkitekt Jan Søndergaard
Bang & Olufsens hovedbygning fejrer
20-års jubilæum
Kom med når arkitekt Jan Søndergaard
viser rundt i Bang & Olufsens prisvindende
hovedsæde ’Gården’.
Foredraget er en unik chance for at møde
arkitekten i sit værk.
Bygningen blev indviet i 1998, og den er en
sublim arkitektonisk perle i Struer.
Jan Søndergaard formår at skabe referencer
til Bang & Olufsens produkter samt inddrage
det smukke limfjordslandskab i en og samme
bygning. Fravalget af døre og adskillende
vægge skaber en enestående dynamisk
bygning.
Foredraget finder sted i Bang & Olufsens
hovedbygning og billetter købes ved Struer
Museum.
Tilmelding til foredraget er nødvendigt, da der
er begrænsede pladser. Tilmelding kan ske på
mail@struermuseum.dk senest tirsdag d. 10.
april 2018.
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