Det Danske Thomas Mann Selskab
Nyhedsbrev #3 (november 2017)
Bestyrelse
Der har været holdt ét bestyrelsesmøde siden udsendelsen af forrige nyhedsbrev: torsdag
den 21. september 2017. Bestyrelsen mødes næste gang torsdag den 30. november 2017.
Eventuelle forslag til relevante foredragsemner og/eller foredragsholdere bedes sendt til
formandens mailadresse: mdm@hum.ku.dk
Ifølge kassereren har ca. 155 medlemmer betalt deres kontingent for sæsonen 1.9.201731.8.2018. Hermed så også en venlig påmindelse til dem af jer, der endnu ikke har betalt
for den igangværende sæson. Kontingentsatser og Selskabets kontooplysninger findes her.

Aktiviteter




Da romanen blev moderne, seminar om romanen før og nu, oplæg ved bl.a.
Peer E. Sørensen (Hamsun), Benjamin Jon Boysen (Joyce), Lise Lotte Frederiksen
(Woolf), Morten Dyssel (Mann), Johan Rosdahl (Pontoppidan), Neal Ashley Conrad
Thing (Proust). Seminaret er arrangeret af Litterære Selskaber i Danmark, og der er
fri entré for studerende og for medlemmer af selskaberne for Mann, Proust, Joyce og
Pontoppidan. Ellers tages der 100 kr. i entré. Seminaret afholdes på KUA III (Søndre
Campus), adressen er Njalsgade 76, Auditorium 4A.0.69, tidspunktet er torsdag den
9. november 2017, kl. 9.30-17.00. Programmet kan ses her.
Livets febrile hemmeligheder. Dødssympati og selvovervindelse hos
Thomas Mann og Henrik Pontoppidan, foredrag ved Rasmus Vangshardt,
torsdag den 30. november 2017, kl. 19.00-21.00, i Garnisonskirkens menighedshus,
Sct. Annæ Plads 4, København K. Entré for ikke-medlemmer: 50 kr./pers. Find en
beskrivelse af foredraget her.

Udgivelser





Forlaget Spring udgav i september 2017 Rasmus Vangshardts bog Livets febrile
hemmeligheder. Et litterært slægtskab mellem Henrik Pontoppidan og Thomas
Mann, se forlagets præsentation her.
Gyldendal udgav i september 2017 Thomas Manns roman Kongelig Højhed (1909) i
en ny oversættelse ved Esther Kielberg, se forlagets præsentation her.
Per Øhrgaards foredragsmanuskript Thomas Mann og Europa er i september 2017
blevet lagt op på Det Danske Thomas Mann Selskabets hjemmeside, se her.
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Forlaget Vittorio Klostermann har ved Katrin Bedenig og Hans Wißkirchen udgivet
Thomas Mann Jahrbuch 30 (2017), fortrinsvis indeholdende artikler på baggrund
af foredrag holdt på Deutsche Thomas Mann-Gesellschafts kollokvium om Thomas
Manns selvbiografiske skrifter, se her.

Udenrigs



Til og med den 19. november 2017 viser Buddenbrookhaus i Lübeck en særudstilling
med titlen: „What a family!” Die Manns von 1945 bis heute, find info herom her.
Katrin Bedenig, leder af Thomas-Mann-Archiv i Zürich, har informeret os om, at det
nye Thomas Mann-fotokatalog nu står til rådighed for alle interesserede, se her.
Morten Dyssel, fmd. for DDTMS
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