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Juniversitetet
En smak av Nansenskolen
2. –5. juni 2020

Juniversitetet
Velkommen til Nansenskolens Juniversitet! I år inviterer vi til fire dager fylt med spennende
forelesninger, kåseri, forfattermøte og lekker mat. Skolens rektor og lærere byr på smakebiter
fra sine fagfelt, mens tidligere rektorer og forelesere gir innblikk i ulike temaer som historie,
litteratur og fredsarbeid. Deltakerne får oppleve noe av mangfoldet ved skolen – det er noe for
enhver smak! I tillegg til det faglige programmet blir det hyggelig samvær og god mat.

Bidragsytere

o Unn Irene Aasdalen, Nansenskolens rektor, underviser i kunsthistorie, internasjonal politikk, litteratur og
filosofi. Aasdalen har skrevet bok om kjærlighetsteori, og har tidligere vært redaktør og journalist. Hun er
utdannet filosof med PhD i italiensk renessansefilosofi.
o Aksel Selmer, lærer ved linjen Skrivekunst. Han underviser i prosa og skriving generelt. Selmer debuterte
som forfatter i 1992 og har gitt ut en rekke bøker i forskjellige sjangre; dikt, romaner (både for barn og
voksne) og sakprosa. Han er utdannet lærer og har jobbet mange år i grunnskolen.
o Elisabeth Aasen, lektor, faglitterær forfatter og oversetter. Aasen ble statsstipendiat i 1992, og har skrevet
biografier om historiske kvinner, særlig kvinnelige pionerer innen litteratur, kunst og vitenskap. Hun har
også vært rektor ved Nansenskolen.
o Signe Therese Strøm, Nansenskolens inspektør. Strøm er sosialantropolog og lektor, og underviser i faget
Kjønn og identitet. Hun tok sin doktorgrad i Italia, om økoturisme i Kenya.
o Inge Eidsvåg, forfatter, historiker og tidligere rektor og lektor ved Nansenskolen. Eidsvåg har utgitt en rekke
bøker, og hans forrige bok var Døden – livets følgesvenn (2017).
o Heidrun Sørlie Røhr, statsviter og lektor ved Nansenskolen. Tidligere ansatt ved Nansen Fredssenter og
Høgskolen i Innlandet. Røhr underviser i litteratur og dirigerer skolekoret. Hun har utgitt Internasjonale
relasjoner (2010) og Dialog – mer enn ord (red.) (2005).
o Joakim Hammerlin, filosof og lektor ved Nansenskolen. Hammerlin underviser i politisk filosofi, terrorisme
og overvåkning, klima og miljøspørsmål. Han har utgitt bøkene Terrorindustrien (2009) og Terror og
demokrati (2011), og arbeider med en bok om miljøspørsmål.
o Kristin Vold Lexander, har PhD i språkvitenskap. Tidligere lektor ved Nansenskolen. I dag er Vold Lexander
postdoktor ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, der hun forsker på flerspråklighet i
digital kommunikasjon. Hun har tidligere gjort feltarbeid i Senegal, og har de siste årene forsket på
flerspråklige familier i Norge.
o Steinar Bryn, gir forelesninger om erfaringer fra dialogarbeidet og promoterer dialog som verktøy for
fredsbygging i Europa og USA. Han jobber også med dialogens rolle i konflikthåndtering i Norge. Bryn har en
PhD fra University of Minnesota. Bryn har jobbet på Nansen Fredssenter og Nansenskolen, hvor han også
har vært rektor.

Program
Tirsdag 2. juni
10.00-12.30: Ankomst
12.30-13.00: Velkomst i Storsalen
13.00-14.00: Lunsj
14.00-16.00: Fra helgen til heks. Middelalderens kvinner i kirke, slott og gatelangs.
Ved Elisabeth Aasen.
16.00-16.15: Pause
16.15-17.30: Hvor kommer fortellingen fra? Møte med forfatter Aksel Selmer.
18.00-19.00: Middag
19.30-20.00: Mat for sjelen. Minikåseri om frukt- og bærsymbolikk i hollandsk barokkmaleri.
Ved Unn Irene Aasdalen.
Onsdag 3. juni
08.00-09.30: Frokost
10.00-11.00: Ord og liv. Om Hamsuns paradokser – også i Markens grøde. Ved Inge Eidsvåg.
11.00-11.30: Kaffepause
11.30-12.30: Naturens farer og fortryllelse. Fra den hemmelige hagen til alveskogen.
Ved Heidrun Sørlie Røhr.
13.00-14.00: Lunsj
14.00-15.00: Italienske gleder: kulinariske og kulturelle fristelser. Ved Signe Therese Strøm.
15.30:
Filmvisning: Sommerlunsj i Roma (2008). Ved Signe Therese Strøm.
18.00-19.00: Italiensk middag
Edle dråper. Grappasmaking med Signe Therese Strøm.
Torsdag 4. juni
08.00-09.30: Frokost
10.00-11.00: Nansen. Ved Unn Irene Aasdalen.
11.15-12.15: En historisk vandring gjennom skolens hus og hage
13.00-14.00: Lunsj
14.30-15.30: Bekjennelser – å filosofere med seg selv som utgangspunkt.
Ved Joakim Hammerlin.
16.00:
Petanque med Joakim Hammerlin
19.30:
Avslutningsfest med vernissage i kunstsalen
Fredag 5. juni
08.00-09.00: Frokost
09.00-10.00: Fra «Svart kvinne» til «Snø i Paris»: poesi og politikk hos Léopold Sedar Senghor.
Ved Kristin Vold Lexander.
10.00-10.15: Pause
10.15-12.15: Nansenskolens fredsarbeid. Dialogens muligheter i en stadig mer
instrumentalisert og digitalisert verden. Ved Steinar Bryn.
13.00-14.00: Lunsj og farvel
Avreise
Vi tar forbehold om endringer.

Påmelding
På Nansenskolens hjemmeside: www.nansenskolen.no/kurs/
Pris
• Kursavgift med lunsjer og avslutningsmiddag: 3350,• Kursavgift med kost og losji
4950,Gratis adgang til Lillehammer kunstmuseum og Maihaugen for alle deltakere.
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