2021
Juni
Onsdag 30. juni 15.00 – 18.00
Juli
Fredag 9. juli 15.00 – 18.00
Lørdag 31. juli 11.00 – 15.00

Vesterbro byvandring v/Finn William Larsen
Christianshavn byvandring v/Finn William Larsen
Temadage film + instruktør: Hitchcock v/Finn
William Larsen

August
Søndag 1. august 11.00 – 15.00
Lørdag 14. august 13.30
Lørdag 21. august 13.30
September
Lørdag 4. september 13.30
Lørdag 11. september 13.30
Lørdag 25. september 13.30
Oktober
Lørdag 9. oktober 13.30

Debatarrangementer 2021

Temadage film + instruktør: Woody Allen v/Finn
William Larsen
Kina under Xi Jinping v/Otto Leholt
Kina / USA og Vesten v/Otto Leholt
Israel v/Sarah Arnd Linder
Kognitiv terapi v/Sebastian Swane
Konspirationsteorier v/Thomas Sloth
Populisme v/Anna Libak

Tilmelding til hvert arrangement skal ske ved personligt fremmøde
eller pr. telefon inden den skrevne frist.
Pris for et debatarrangement, hvis ikke andet er oplyst:
65 kr. for skolens elever
75 kr. for Støtteforeningens medlemmer
85 kr. for øvrige
Den Grønne Dag- og Aftenskole
v/Lis Lund Pedersen
Collinsgade 8, kld. th.
2100 København Ø
Telefon: 3538 6580 (mandag – fredag 10.00 – 14.00)
Mobil: 30 69 31 80
Email: dg@nypost.dk
Web: www.den-grønne.dk
Reg. og Konto nr.
Nordea 5501 – 4371207673
MobilePay: 494823

Linoleumstryk af elev fra grafikværkstedet.

Debat: Vesterbro fra midten af 1800-tallet til i dag: Byvandring ved Finn William Larsen
Onsdag d. 30 juni 2021 kl. 15.00 – 18.00 Mødested: nedgang til spor 3, Hovedbanegården

Israel og Palæstina ved Sarah Arnd Linder
Lørdag d. 4. september 2021 kl. 13.30

Vesterbro har en lang og farverig historie. Det startede som et landligt område, blev hurtigt
bebygget i midten af 1800-tallet og er i dag blevet hip og mondæn. Kom med rundt på en
historisk og kulturel rundtur, og vær med til at debattere Vesterbro før og nu. Vi begynder
turen ved nedgangen til spor 3 på Hovedbanegården og slutter ved Enghave Plads Metro
Station. Tilmeldingsfrist 18. juni 2021

Sarah Arnd Linder holder oplæg om Israel og hendes projekt PIP. PIP står for Political is
Personal, oversat til dansk: politik er personligt. Det er et projekt, der omhandler kvinder i
Israel og Palæstina, og hvordan krisen har påvirket kvindernes liv og hvordan det ”politiske”
har en direkte samt indirekte effekt på kvinders liv i Israel-Palæstina. Tilmeldingsfrist 23.
august 2021

Debat: Christianshavn fra 1617 og frem til i dag: Byvandring ved Finn William Larsen
Fredag d. 9. juli 2021 kl. 15.00 – 18.00 Mødested: Christianshavn Torv ved metrostationen

Kognitiv terapi ved Sebastian Swane
Lørdag d. 11. september 2021 kl. 13.30

Christianshavn blev anlagt 1617-22 af Christian IV, som helt ny bydel, bygget på pæle mellem
Sjælland of Amager. Christianshavn var selvstændig købstad 1639-74. Christianshavn har
undgået de store bybrande, og derfor er der netop i denne bydel mange gamle velbevarede
huse. Tag med på en tur rundt i den smukke bydel, hør nogle af de mange historier der
knytter sig til den og vær med til en spændende debat herom. Vi begynder og slutter turen på
Christianshavns Torv ved metrostationen. Tilmeldingsfrist 29. juni 2021

Speciallæge i psykiatri og ledende overlæge på psykoterapeutisk afsnit på Psykiatrisk Center
København Sebastian Swane holder oplæg om kognitiv terapi. Vi har tidligere haft Sebastian
på besøg for at tale og diskuterer emnet, hvilket var vældig godt. Vi har derfor inviteret ham
tilbage for at gentage succesen. Tilmeldingsfrist 1. september 2021

Temadage om film og filminstruktører ved Finn William Larsen
Lørdag d. 31. juli 2021 kl. 11.00 – 15.00 og søndag d. 1. august 2021 kl. 11.00 – 15.00
Pris for begge dage: 125 kr. for skolens elever, 145 kr. for Støtteforeningens medlemmer og
165 kr. for øvrige.
To temadage, hvor der lægges op til god debat om de to filminstruktører, Alfred Hitchcock og
Woody Allen. Lørdag er emnet Hitchcock og søndag er emnet Woody Allen. Vi vil kigge
nærmere på, hvordan den enkelte instruktør instruerer, se filmklip fra deres film og debattere
dem. Vi vil afslutte begge debatdage med at se en film og debattere denne. Kom og vær med
til et par spændende dage i hyggeligt selskab. Tilmeldingsfrist 20. juli 2021
Debateftermiddag om Kina under Xi Jinping ved Otto Leholt
Lørdag d. 14. august 2021 kl. 13.30
Otto Leholt lægger op til debat med et oplæg om Kinas præsident Xi Jinping. Han vil komme
ind på styrkelse af partiets (Kinas Kommunistiske Parti) rolle, øget overvågning og kontrol, og
Xi Jinpings ambitioner for Kina. Kom og vær med til en spændende debat. Tilmeldingsfrist 3.
august 2021

Debateftermiddag om Konspirationsteorier ved Thomas Sloth
Lørdag d. 25. september 2021 kl. 13.30
Thomas Sloth holder oplæg om konspirationsteorier. Lyver myndighederne for os eller holder
de noget skjult? Dækker de over en ukomfortabel sandhed? Vi vil debattere forskellige
historier, som vi kender dem og med konspirationsteoretikernes teori og beviser. Og hvad
myndighedernes holdning og forklaring er på disse. Kom og deltag i en spændende debat.
Tilmeldingsfrist 14. september 2021
Debateftermiddag om Populisme ved Anna Libak
Anna Libak giver et oplæg om, hvordan vi skal forstå populisme
Lørdag d. 9. oktober 2021 kl. 13.30
Populisme er et skældsord, der bruges om nye bevægelser og partier i Vesten, der viser sig
som værende i opposition til den siddende magtelite og hævder at repræsentere folket på
mere ægte vis. Men det er en fremstilling, som slører mere end den klargør. Anna Libak giver
sit bud på, hvad populisme er, og åbner debatten om hvad der giver populisterne vækst og
styrke, og hvordan det etablerede system udfordres af og reagerer på populismen. Kom og
vær med til en spændene debat med Anna Libak, som mange kender fra TV. Tilmeldingsfrist
28. september 2021

Debateftermiddag om stigende modsætninger mellem USA/Vesten og Kina ved Otto Leholt
Lørdag d. 21. august 2021 kl. 13.30
Denne lørdag holder Otto Leholt oplæg om Kinas forhold til USA og Vesten. Emnerne
handelskrig, teknologisk rivalisering og en ny ”kold krig” vil blive berørt. Efter oplægget vil der
være debat for alle. Kom med til en interessant debateftermiddag. Tilmeldingsfrist 10. august
2021

Alle arrangementer foregår på skolen med undtagelse af Byvandring på
Vesterbro og Christianshavn.
Venner og bekendte er meget velkomne til arrangementerne, husk bare at
tilmelde alle inden fristen. Vi glæder os til at se jer.

