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Nyhedsbrev #2 (juni 2017) 

 

Bestyrelse 

Der har været holdt to bestyrelsesmøder siden udsendelsen af forrige nyhedsbrev: mandag 

den 3. april kl. 17.30-18.30 og mandag den 29. maj kl. 17.00-17.30. Bestyrelsen mødes igen 

mandag den 25. september for bl.a. at drøfte programmet for næste kalenderår. Forslag til 

foredragsemner og foredragsholdere er meget velkomne og bedes fremsendt til formanden 

på mailadressen mdm@hum.ku.dk 

 

Arrangementer 2017 

I anden halvdel af 2017 vil der blive afholdt to selskabsarrangementer, som er omfattet af 

kontingentet. Dertil kommer en forelæsningsrække over elleve gange om det første bind af 

Josef og hans brødre. Hold i det hele taget øje med kalenderen på Selskabets hjemmeside. 

 Europæeren Thomas Mann, foredrag ved Per Øhrgaard, torsdag den 21. 

september 2017, kl. 19.00-21.00, i Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, København 

K. Entré for ikke-medlemmer: 50 kr./pers. Fri entré for medlemmer af Dansk-Tysk 

Selskab og Tysk Alumneforening. Find en beskrivelse af foredraget 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. 
 Thomas Manns Jakobs historier, forelæsningsrække ved Claus Oldenburg og 

Morten Dyssel, elleve mandage kl. 16.00-18.00 fra den 3. september 2017 til den 27. 

november 2017, i Garnisonskirkens menighedshus, Sct. Annæ Plads 4, København K. 

Forelæsningsrækken er overtegnet. Læseplanen kan hentes her. 
 

Udenrigs 

Temaet for Deutsche Thomas Mann-Gesellschafts årlige kollokvium er „Erzählte Welten – 

Erzählte Räume: Thomas Manns literarisches Frühwerk“. Kollokviet afholdes denne gang i 

Bad Tölz den 15.-17. september 2017. Som optakt til kollokviet er der et særskilt program i 

München. Se også Thomas-Mann-Forum Münchens program for sommeren og efteråret. 

 

Morten Dyssel, fmd. for DDTMS 
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