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Fra Peer Gynt til presidentvalg i USA 
Vi går en aktiv høst i møte i Eldreakademiet. I oktober reiser en gruppe medlemmer til Krakow, men 

allerede i september inviterer vi til en utsøkt teateropplevelse på Nationaltheatret. Peer Gynt har 

rundet 50 og føler at det er på tide å gjøre opp status for sitt ville liv. Nå legger han alle kort på 

bordet, i beste sendetid hos Skavlan. Hvor ellers? 
Før vi kommer så langt vil førsteamanuensis Knut Ødegård fortelle oss om antikkens betydning i dag. 

Tidligere generalsekretær i Norges Røde Kors, Odd Grann, skal snakke om alderisme, med innslag av 

samtaler med Rolv Wesenlund om det å bli eldre, journalist og forfatter May Grethe Lerum spør om 

litteraturkritikeren tilhører en utdøende rase, og sist men ikke minst: professor emeritus Ole O. 

Moen, en av våre fremste USA-eksperter, gir oss sine siste inntrykk før kampen om å bli ny president 

i USA etter Barack Obama  braker løs med primærvalg i Iowa allerede i februar 2016. 

Selvsagt nøyer vi oss ikke med Peer Gynt på Nationaltheatret. Vi skal også se Ingrid Bjørnov og Are 

Kalvø i Halve kongeriket på Det Norske Teatret, vi skal til Konserthuset hvor det er Sibeliusfestival, og 

vi skal tilbake til Nationaltheatret og møte Anne Marit Jacobsen i en ny, fantastisk 

monologforestilling, denne gang basert på Jon Fosses kritikerroste roman «Morgon og kveld.» 

Høstsemesterets dagstur går til Halden hvor vi blant annet får en omvisning i Fredrikshald teater som 

er Norges eldste. 

Men først og fremst ønsker vi alle våre medlemmer en riktig god sommer! 

                                                                                                                                                             Jan Tollefsen 

Nye studiegrupper? 

Eldreakademiet ønsker å opprette en eller to nye studiegrupper – i tillegg til de eksisterende. Den 

ene har vi tenkt kan engasjere seg i lokalhistorie. Gruppen kan dra på lokale ekskursjoner eller lese 

artikler som kan deles med de andre i gruppen. 

Styret vet at det er stor interesse for slektsforskning blant medlemmene. Derfor ønsker vi en 

studiegruppe innen dette feltet også. 

Mange av medlemmene er allerede godt orientert om disse emnene og kan tenke seg å være med – 

kanskje til og med som leder?! Det skal ikke innebære en stor belastning. Gruppene er selvgående og 

medlemmene fordeler arbeidet seg imellom. 

Vennligst ta kontakt for mer informasjon: knut.funderud@gmail.com. 
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 Foredrag og turer høsten 2015 
August Onsdag 19.  Foredrag av førsteamanuensis Knut Ødegård 

Hvilken betydning har antikken i dag? 
Dr. philos. Knut Ødegård er førsteamanuensis i antikkens historie, Historisk institutt UiO, 
og har blant annet vært tilknyttet Det norske institutt i Roma (1990-1994). Han var også 
bestyrer ved Den norske institutt i Athen (2003-2007). Hans undervisnings- og 
veiledningsområder er gresk og romersk historie og materiell kultur. Faglige 
kompetanseområder er landskapsarkeologi og bosetningshistorie i Middelhavsområdet. 
Politikk, religion og sosiale forhold i greske bystater i antikken, gresk urbanisme og 
politiske og sosiale forhold i romersk republikk og keisertid. 
 

September Tirsdag 22. Peer Gynt på Nationaltheatret 
Peer Gynt – og Norge – i midtlivskrise 

«Den visuelle teateropplevelsen kan ta pusten fra deg. Det er så mye å glede seg over i 
denne forestillingen at man kan ikke bli annet enn i godt humør», skriver Aftenposten. 
Peer Gynt har rundet 50 og føler at det er på tide å gjøre opp status for sitt ville liv. Nå 
legger han alle kort på bordet, i beste sendetid hos Skavlan. Her får vi røverhistorien til 
Norges største egoist. 
Regissør Alexander Mørk-Eidem vil ta tilbake Ibsens kritiske Peer Gynt, derfor har han 
valgt å la løgneren og opportunisten Peer utfolde seg hos Skavlan, hvor han blir 
konfrontert med seg selv og det livet han har levd. Peer forteller sin historie sammen med 
en rekke norske kjendiser som viser seg å være karakterer i Peer Gynt. 
Bussavgang:          Turistinformasjonen kl. 1730, Myra kl. 1735 
Pris:                         Kr. 570 for buss og billett 
Påmeldingsfrist:   10. august 
 
 
Onsdag 23. (Merk datoen!) Foredrag av Odd Grann 

Alderisme – med innslag fra samtaler med Rolv Wesenlund om det å bli eldre 
Odd Grann har vært generalsekretær i Norges Røde Kors, Libertas og Norges Varemesse. 
Etter yrkeskarrieren har han engasjert seg sterkt for seniorsaken. Han skriver kronikker, 
holder foredrag og har også skrevet boken «Livskvalitet – hele veien!», hvor dagens eldre 
fremheves som en samfunnsressurs og energireserve. Aktiv aldring og sunn alderdom er 
sentrale stikkord for Odd Grann. 

Oktober Fredag 9 – tirsdag 13. Tur til Krakow. 
(Påmeldingsfristen gikk ut 20. april) 
 
Onsdag 21.  Foredrag av journalist og forfatter May Grethe Lerum 

Den faglige litteraturkritikk – i synsingens tid 
May Grethe Lerum arbeider som prosjektredaktør hos Aller forlag, som litteraturkritiker i 
VG og som frilansjournalist/kommentator, foredragsholder og gjestelærer. Hun har også 
vært lørdagsspaltist i Klassekampen, Nationen, Hallingdølen og magasinet På TV. Hun 
debuterte som forfatter i 1988 med en dokumentarbiografi og har senere utgitt flere 
bøker. May Grethe Lerum spør om litteraturkritikeren tilhører en utdøende rase. 
  
Tirsdag 27. Halve kongeriket på Det Norske Teatret med Ingrid Bjørnov og Are Kalvø 
Gjør dere klare for en humoristisk og satirisk musikal om norsk politikk og norsk samtid. 
Hvordan er store hendelser, som bryllupet til Haakon og Mette Marit, med på å definere 
hvem vi er, og hvem vi vil være. Og hva har norsk politikk med dette å gjøre? Musikalen 
leter etter – og finner romantikken i politikken. Og kan det hende politikken påvirker 



 
 

romantikken? Hvem kan vel få latteren bedre på gli enn våre to velkjente entertainere – i 
samspill! Med sine spesielle sjangere, slagferdige og treffsikre kommentarer og Bjørnovs 
virtuose pianospill, er det duket for en festlig kveld. 
Bussavgang:           Turistinformasjonen kl. 1830, Myra kl. 1835 
Pris:                          Kr. 600 for buss og billett 
Påmeldingsfrist:      15. august 
 
 

November Torsdag 12. Sibeliusfestivalen i Oslo Konserthus 
I år feires Sibelius’ 150-års jubileum, og vi har sikret oss billetter til en av konsertene i 
Sibeliusfestivalen i Oslo Konserthus. Denne kvelden spiller Oslo-Filharmonien noen av de 
mest kjente høydepunktene fra Sibelius’ livsverk: Pohjolas datter, Fiolinkonsert, Suite nr. 1 
fra Stormen og Symfoni nr. 7. 
Jean Sibelius er Nordens største orkesterkomponist gjennom tidene. Æresdirigent er Oslo-
Filharmoniens tidligere sjefdirigent og Sibelius-ekspert Jukka-Pekka Saraste som uttaler: 
«De siste årene har mine beste erfaringer med Sibelius’ musikk vært med Oslo-
Filharmonien. Dette er et av de virkelig store Sibeliusorkestrene.» 
Fiolinist: Jennifer Pike. 
Bussavgang:               Turistinformasjonen kl. 1730, Myra kl. 1735 
Pris:                              Kr. 470 for buss og billett 
Påmeldingsfrist:         25. september  
 
Onsdag 18. Foredrag av professor emeritus Ole O. Moen 

USA 2016 – et skjebnevalg for USA 
Kampen om å bli ny president i USA etter Barack Obama vil garantert bli en av de mest 
omtalte mediebegivenheter i 2016. Til årets siste møte, bare et par måneder før det 
braker løs med primærvalg i USA, kommer en av Norges fremste USA-eksperter, professor 
emeritus Ole O. Moen, til Eldreakademiet for å snakke om et skjebnevalg for USA. Ole O. 
Moen er professor emeritus i Nord-Amerikastudier ved Institutt for litteratur, 
områdestudier og europeiske språk, UiO. Han har vært generalsekretær i The European 
Association for American Studies og president i The Nordic Association for American 
Studies. Han har hatt flere Fulbright-stipendier og har vært lærer og gjesteforsker ved 
flere amerikanske universitet. Moen er mye brukt som ekspertkommentator i norske 
massemedia om amerikanske forhold, ikke minst i NRK. 
 

Desember Fredag 4. «Morgon og kveld» på Nationaltheatret med Anne Marit Jacobsen 
Igjen kommer Anne Marit Jacobsen med en ny monologforestilling, denne gang basert på 
Jon Fosses kritikerroste roman «Morgon og kveld». Et streif av hvordan det er å være et 
enkelt menneske på jorda. I inngangen til livet – morgen – og utgang – kveld – møter vi 
opplevelser og refleksjoner et menneske har rundt livet og døden, om de store universelle 
tema, om tro, tvil, vennskap, ensomhet, lengsel, redsel og kjærlighet. 
Dette er en forestilling som har begeistret publikum, fått bare 6-ere av kritikerne og gått 
for fulle hus på Nationaltheatret våren 2015. 
Bussavgang:                Turistinformasjonen kl. 1800, Myra kl. 1805 
Pris:                               Kr. 470 for buss og billett 
Påmeldingsfrist:         17. august 
 
Onsdag 9. og torsdag 10.  Dagstur til Halden, 
hvor vi først får en omvisning i Fredrikshald teater, som ble oppført i 1838 og er Norges 
eldste teater. Deretter går turen til Fredriksten festning. Vi spiser lunsj på Fredriksten kro 
og får et foredrag om festningens historie.  



 
 

Fordi dagsturene har vist seg å være veldig populære arrangerer vi også denne gang 
samme tur fordelt på to påfølgende dager. 
Bussavgang:                 Turistinformasjonen kl. 1000, Myra kl.1005 
Pris:                                Kr. 400 for buss, billett og lunsj 
Påmeldingsfrist:           1. november 
 
 

Mars 2016 (NB) Tirsdag 8. Anna Karenina av Leo Tolstoj i Operaen 
Slående scenebilder, sterke karakterer og kraftfull og vakker dans må til for å beskrive St. 
Petersburg på slutten av 1800-tallet. Anna Karenina har om igjen og om igjen blitt kalt den 
beste romanen som noen gang er skrevet, og nå skal Nasjonalballetten danse Christian 
Spucks versjon av historien, en klassisk og romantisk ballett. «En fest for øynene», til 
musikk av blant andre Rakhmaninov og Lutoslawski spilt av Operaorkesteret og vår 
verdenskjente pianist Håvard Gimse. 
I sentrum står Anna Karenina. Hun lever i et kjærlighetsløst ekteskap med den høyt 
respekterte byråkraten Karenin, som hun har en sønn med, da hun treffer og forelsker seg 
i den lidenskapelige grev Vronskij. Snart må hun ta det skjebnesvangre valget mellom 
sønnen, plikten og moralen på den ene siden og den fortærende kjærligheten på den 
andre. Det ligger an til en festaften! 
Bussavgang:                Turistinformasjonen kl. 1800, Myra kl. 1805 
Pris:                               Kr. 650 for buss og billett 
Påmeldingsfrist:          10. desember 

  

 

 

Foredragsmøtene holdes i Samfunnsalen og begynner alltid klokken 1100. 

Vanligvis er det møte hver tredje onsdag i måneden. Legg imidlertid merke til at septembermøtet 

denne gang arrangeres onsdag 23. september, som er en uke senere enn vanlig, fordi Non Stop 

Festivalen høsten 2015 legger beslag på Samfunnsalen. Noter datoene og oppbevar programmet. 

Møtene blir ikke annonsert, men programmet finnes også på vår hjemmeside: 

www.eldreakademiet.no. Der ligger også EA nytt. 

Møtene er åpne kun for medlemmer. 

 

Påmeldinger må være skriftlige og er bindende etter fristens utløp. Sendes til: 

Eldreakademiet, Furuveien 8, 1524 Moss eller post@eldreakademiet.no. 

Arrangement Dato Frist              Navn 1                          Navn 2 

Peer Gynt 22/9 10/8   

Halve kongeriket 27/10 15/8   

Sibeliusfestivalen 12/11 25/9   

Morgon og kveld 4/12 17/8   

Dagstur Halden 9/12 1/11   

Dagstur Halden 10/12 1/11   

Anna Karenina 8/3  
2016! 

10/12   
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