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Innkalling til Årsmøte i Hamsun-Selskapet
Årsmøtet avholdes onsdag 2. august kl 13 i Æventyrsalen på
Hamsunsenteret, Presteid, Hamarøy. Kun medlemmer har stemmerett.
Saksliste:
1 Godkjenning av innkalling
2 Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive
protokollen
3 Behandling av styrets beretning for siste periode
4 Godkjenning av regnskap
5 Valg av styremedlemmer og vararepresentanter
6 Valg av valgkomité
7 Saker til behandling av Årsmøtet
Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styreleder i hende
seinest to uker før Årsmøtet, jf. vedtektene. Saker kan sendes til :
hege.faust@lillestrom.vgs.no.
Forslag til styre- og varamedlemmer kan sendes til valgkomitéens leder,
Inge Hals: ingehal@trondelagfylke.no

Hamsun-Selskapet gratulerer
Siden forrige nummer har både Hamsun-Selskapets primus motor, Nils
Magne Knutsen, og Hamsun-familiens talsmann og Selskapets gode
støttespiller, Leif Hamsun, gått hen og blitt 75 år. Jubilantene fikk en
hyggelig hilsen av oss på selve dagen, men vi gratulerer også her i
bladet med vel overstått!

Skogheim til vielser
Reglene for hvem som kan foreta vielser, og hvor, er for kort tid
siden endret og mjuket opp. På Skogheim, Hamsuns hjem mellom 1911
og 1917, har Hamarøy kommune nå etablert eget vigselsrom. Det er
stilfullt interiør og historisk atmosfære. Henvendelse til
www.hamaroy.kommune.no/vielser.460402.no.html

Oppdatert program for litteraturseminaret 2.-4. aug.
Et alltid oppdatert program finnes på vår nettside hamsun.selskapet.no,
men vi trykker også en kortversjon her:
Hamsun-Selskapets litteraturseminar har i år tittelen «Hamsun mot
strømmen», i tråd med festivaltemaet motstrøms. Mange merkelapper er
satt på Knut Hamsuns omfattende litterære produksjon og
kontroversielle liv, men mainstream er ikke en av dem.

Seminaret avholdes i Æventyrsalen, vegg i vegg med Hamsunsenteret
på Presteid.
Torsdag 2. august (registrering fra kl. 14).
15.30: Seminarstart, velkomsthilsener
Nils Magne Knutsen, prof., Tromsø: Åpning med oversiktsforelesning
om den uredde Hamsun mot strømmen. Wenche Torrissen, 1.am,
Volda: Hamsun og ambivalensen overfor teateret. Emil Hansen,
siv.økonom, Sandefjord: Spilleren Hamsun – liv og tekster sett i lys av
økonomisk spillteori. Seminarslutt ca. kl 19.00.
Ca. kl 21.00: Jubileumsfest for Hamsun-Selskapet, som i år er 30 år,
i "Tårnet", 5. etg på Hamsunsenteret. Medvirkende: en lang rekke
entusiaster fra starten i 1988: Henny Moan, Karl Erik Harr, Nils Magne
Knutsen, Alf-Einar Øien, Helga Wiik.
Fredag 3. august (registrering fra 09.00)
10.00: Seminarstart. Anne Kalstad, Arran lulesamisk senter: Hamsun sett
fra et samisk ståsted. Johan Rosdahl, Danmark: Hamsun og
Pontoppidan, to nobelprisvinnere: "Det utmärktaste i idealisk riktning"
Henning H. Wærp, prof., Tromsø: Den omvendte vandrer – Under
Høststjernen som protest mot framskrittsideologi
12.30: Lunsj i regi av Hamsun-Selskapet
Hanna Eglinger-Bartl, prof., Tyskland: Hamsun sett fra utlandet
Birger Emanuelsen, forfatter, Arendal: Betraktninger om Hamsun,
etterfulgt av sofasamtale om skrivekunst.Tom Roger Aadland, musiker,
Haugesund: Kåseri med musikalske godbiter: Nobelprisvinnerne
Hamsun og Bob Dylan. Kl 17.00: Avslutning av seminaret ved styret
Kl 21: Sosialt treff på kantina ved hybelhusene ved Hamarøy
Sentralskole: Underholdning og Hamsun-snakk
Lørdag 4. august
Kl. 10-15: Busstur i Hamsuns fotspor på hans fødselsdag: Glimma,
Skogheim, Hamsund og Tranøy. Turen inkluderer lokale guider,
opplesning, kransenedleggelse ved bysten, hagefest ved
barndomshjemmet og omvisning på handelsstedet/Hamsungalleriet på
Tranøy. Enkel servering.

(adresselapper)

SEMINARPÅMELDING
Det er åpna for elektronisk seminarpåmelding:
https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?p_id=1188&arrnr=5453607
Man kan også melde seg på ved å sende en mail til:
hege.faust@lillestrom.vgs.no eller sende en sms til 95085285.
Seminarpris: kr 1200,- for medlemmer og 1500,- for ikke-medlemmer.
Enkeltforedrag: kr 200,- Bussturen lørdag er utenom seminarprisen og
koster kr 250,________________________________________________________________
Hamsun-Selskapets styre:
Hege Faust, Lillestrøm (leder), tlf. 95085285 (hege.faust@lillestrom.vgs.no)
Wenche Rokkan Iversen, Svolvær (nestleder) (wenive@nfk.no)
Torunn Kjøk, Lom (tkjok@online.no), Nils M. Knutsen, Tromsø
(nils.magne.knutsen@uit.no), Anita Overelv, Hamarøy
(anita.overelv@nordlandsmuseet.no), Elin Eidsvik, Hamarøy
(elin.eidsvik@gmail.com), Terje Øien, Hamarøy (terje.øien@hamarøy.kommune.no)
Varamedlemmer: Randi Eilertsen, Narvik; Erik Gjestvang, Vinje; Torolf Kroglund,
Lillesand; Nordis Tennes, Hamarøy
Hamsun-Selskapet er Norges største litterære forening. For spørsmål vedr.
medlemsskap, bøker i Skriftserien, ønske om innlegg til Hamsun-Nytt mm, kontakt
oss på mail:
polden@hamsun-selskapet.no.
Vi vil gjerne ha flere medlemmer, så fortell andre om oss!
Priser: Enkeltmedlem: kr 300, par: 350,- studenter: 150,- Institusjoner: 500,Kontonr.: 4612 20 89553. Org.nr.: 974257068. Hjemmeside: hamsun-selskapet.no

