
København 

Nyhedsbrev, september, 2012 

Arrangementsplan  

(Hvor intet andet er anført, er Dansk-Russisk Forening København arrangør og alle er velkomne – gratis adgang) 
 

Mandag 10. september kl. 19.30 
”Russisk Film” 
Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11, Kbh. V. 
Cand.mag. Søren Ildved, filmanmelder og artikelskribent på www.filmz.dk er på turné i Danmark 
som Dansk-Russisk Forenings gæst. 
Han vil fortælle om hvorledes de store omvæltninger i Sovjetunionen skinnede igennem i de 
russiske film og ledsager foredraget med filmklip fra ”Panserkrydseren Potemkin” (1925, Sergej 

Eisenstein), ”Manden med kameraet” (1929, Dziga Vertov), ”Tranerne flyver forbi” (1957, Mikhail Kalatozov) og 
”Vandringsmanden” (1979, Andrej Tarkovskij). 
Se evt. yderligere på http://dkrus.dk/nydkrus/kulturudveksling/Kulturudveksling%202012.pdf 
 

Tirsdag 25. september kl. 09.00-17.00 
”GULag konference” 
Landstingssalen, Christiansborg 
Et indtryk af Stalins fangelejre og forskningen heri belyses af danske og russiske oplægsholdere. 
Deltagergebyr: 250 kr. incl. forplejning 
Arrangører: Den Danske Helsinki-Komité, Dansk-Russisk Forening og www.gulag.dk 
Se særskilt fil med nærmere oplysning om program og tilmelding. 
 

Lørdag 29. september 
Svampetur til Grib Skov   
Vi går gennem skoven for at afsøge området øst for banelinien fra Kagerup til Gribsø. Frokosten 
indtages ved Gribsø. Medtag selv madpakke og evt. kaffe. Bestyrelsen sørger for vodkaen. 
Hjemrejse fra Gribsø trinbræt kl. 14.45, 14.57 eller 15.45. 
Mødested: Ved Tisvildeleje-toget på Hillerød Station, vi skal med 11:20 til Kagerup station.  
Giv gerne formanden forhåndsbesked om deltagelse på 30 23 13 10. 
 

 
Søndag 07. oktober kl. 14.00 

Sorø Kunstmuseum, Storgade 9, Sorø 
”Russisk kunst – malerier og ikoner”  

Troels Andersen, tidligere direktør for Silkeborg Kunstmuseum, viser den faste samling af russisk 
kunst samt den flotte ikonsamling på det nyrestaurerede Sorø Kunstmuseum. Arrangementet laves i 
et samarbejde mellem Vestsjællands Kunstmuseum og Dansk-Russisk Forenings afdeling for region 
Sjælland. Der er mulighed for at købe lidt mad og drikke i museets café til kl. 16.30, museet lukker 
kl. 17.00. 

Med tog anbefales IC afg. kl. 12.30 fra Kbh. H, ank. Sorø 13.15, ellers i øvrigt afg. hver hele og halve time. Fra station 
til museet er der 2 km, med bus 421 afg. 13.21 fra Sorø st. er der kun 400 meter at gå. 
Entre: 30 kr. betales på stedet til museet. 
Se evt. nærmere på http://www.sjalland.dkrus.dk/ og http://www.sorokunstmuseum.dk/ 
 

 

Onsdag 14. november kl. 19.30 
 
Russisk Kulturcenter, Vester Voldgade 11, Kbh.V. 
”NEP-periodens politiske aspekter”  
Aksel Carlsen, dansk og sovjetisk ph.d., lektor emeritus, (født i Kbh.), fortæller om hvordan 
NEP vurderes ud fra forskellige syn, en tidsafgrænsning samt redegørelse for hensigt og 
resultat, den udenrigspolitiske kontekst, den sovjetiske indenrigspolitiske kontekst – herunder 
den indre kamp i SUKP om økonomiske prioriteter, NEPs placering i den socialistiske 
teori/ideologi, NEP i et sovjetisk moderniseringsperspektiv – projektets styrke og svagheder. 
 

 

http://dkrus.dk/nydkrus/kulturudveksling/Kulturudveksling%202012.pdf
http://www.sjalland.dkrus.dk/
http://www.sorokunstmuseum.dk/


 
Fredag 30. november kl. 13.00-17.30 
24. Ruslandskonference 
”Efter valgene: Rusland og omverdenen« 
Fællessalen, Christiansborg 
Hvordan er situationen efter valget til Dumaen i december 2011 og til præsidentposten i marts 2012? Der bliver 
foredrag af eksperter fra Rusland og Danmark og efterfølgende paneldiskussion, bl.a. deltager medlem af den 
russiske Duma professor Oleg Smolin, ph.d. Irina Dubovskaya fra Moskva Statsuniversitet og ph.d. Flemming 
Splidsboel Hansen fra Forsvarsakademiet. 
Konferencen arrangeres i samarbejde med FN-forbundet og Radikale Venstres Udenrigspolitiske Udvalg og støttes af 
Hermod Lannungs Fond. 
Gebyr 50 kr., inkl. kaffe og brød i pausen. 
Nærmere om program og tilmeldings-procedure vil senere kunne ses på www.dkrus.dk og bliver annonceret 
via foreningens e-mail-service eller kan rekvireres per post hos foreningen. 
 

 
Lørdag 8. december kl. 13-18 

 

”Dansk-Russisk julestue” 
”Nabo Østerbro”, Odensegade 6-8, Østerbro 
(tæt på Trianglen og busserne 1A, 3A, 14, 15) 
Den årlige traditionsrige begivenhed med julebuffet, julegløgg og æbleskiver, kaffe og 
brunkager og klejner, div. drikkevarer, mv. – alt til rimelige priser. Musikalsk underholdning 
arrangeres. 
 

 

 

 

 

 

Koncerter hos Dansk Selskab for Russisk Musik 
 

Koncerterne afholdes i Møstings Hus, Andebakkestien 5, (bag Frederiksberg Rådhus) kl. 20.00. Billetter ved 
indgangen, entré 70 kr. for medlemmer af musikselskabet, andre 100. (OBS: efter selskabets koncerter bydes 

på et oste- og rødvinstraktement, men det kræver forudgående tilmelding senest to dage i forvejen til 

formanden Mogens Wenzel Andreasen, tlf. 38 74 34 80, E-mail movzal@yahoo.dk). 

 

Ons. d. 26. september 2012, kl. 20. 
Klaveraften. To unge lovende pianister, Ida Nystad og Magnus Wenzel Most, spiller musik af Rakhmaninov, 

Skrjabin, Chopin og Liszt. 

 

Ons. d. 24. oktober 2012, kl. 20. 
Pål Lindtner Eide, klaver; en kær kunstner i Dansk Selskab for Russisk Musik. 

Pål Lindtner Eide præsenterer nogle centrale stykker af Claude Debussy og Stravinskijs egne tre klaverstykker 
baseret på balletten Petruska. 

 

Ons. d. 21. november 2012, kl. 20. 

Pavlovskis Balalajkaorkester. 
Atter er det lykkedes Selskabet for Russisk Musik at engagere Pav lovskis Balajkaorkester. 

Her vil blive lej lighed til at høre et udvalg af Ruslands kendteste og ypperste folkemelodier. Disse var oftest 

inspirationskilden til mange russiske komponister. 

 

Programmer udleveres ved billetsalget. Se evt. nærmere detaljer på Selskabets hjemmeside 

www.russiskmusik.dk 

http://www.google.com/imgres?q=russisk+jul&hl=en&rls=com.microsoft:da&biw=1088&bih=498&tbm=isch&tbnid=3FujO35GcTJxFM:&imgrefurl=http://www.storbycruise.no/2011/11/07/russisk-jul-i-tivoli/&imgurl=http://www.storbycruise.no/files/2011/11/Russisk-Jul_1.jpg&w=1500&h=2256&ei=6WE-UIzrF4bhtQa5_oC4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=319&vpy=110&dur=5930&hovh=275&hovw=183&tx=99&ty=173&sig=116211362437315645349&page=2&tbnh=150&tbnw=96&start=10&ndsp=16&ved=1t:429,r:7,s:10,i:128

