Kultur
på Riddarhuset våren 2019

föreläsningar

utställning

konserter

Axel Oxenstierna-priset

Bokrelease

Föreläsning av årets mottagare av Riddarhusets
Axel Oxenstierna-pris till en välförtjänt svensk
historiker. Läs mer på Riddarhusets hemsida.
13 MAJ kl. 18.00

Riddarhusets vapensköldar
För första gången presenteras samtliga vapensköldar i ett praktfullt bokverk om tre band.
Sköldarna förmår att i ett litet format visa det
storslagna, det väsentliga, det dråpliga och det
vackra. De är en kunskapskälla om Sveriges politiska och kulturella historia.
Föreläsning av författaren Magnus Bäckmark
följt av mingel i Stenhallen.
18 JUNI kl. 18.00

Utställning och föreläsning
Ulrika Eleonora, adeln och Riddarhuset
Åren 1719–1720 adlade drottning Ulrika Eleonora
omkring 250 nya ätter. I utställningen visas ett
urval sköldebrev och andra historiska dokument
som belyser denna brytningstid i övergången från
karolinskt envälde till frihetstid.
Föreläsning: Ulrika Eleonora: makten och den nya
adeln 1719 – 1720
Joakim Scherp, fil. dr i historia
Mottagare av Riddarhusets kulturstöd
14 MAJ kl. 18.00 – 19.00

Afternoon tea & visning
Välkommen på guidad visning av Riddarhuset
följt av afternoon tea i salongerna. Läs mer på
Riddarhusets hemsida.
31 MARS

Konserter

konsertserie

kl. 19.00
Musik i ceremoni, fest och vardag – lättsam
försommarkonsert. Karlbergs Musikkår

Piano Unveiled
Den internationellt kända konsertpianisten Irina
Lankova gör sin debut i Skandinavien. I en exklusiv programserie framför hon verk av Schubert
och Rachmaninov.
12 JUNI kl. 19.00
13 JUNI kl. 19.00
14 JUNI kl. 19.00

8 MAJ

kl. 15.00
Musikaliska vårkänslor. Absolute Strings och
violinsolisten Victoria Stjerna
19 MAJ

kl. 14.00
Traditionell nationaldagskonsert
Stockholms studentsångare
6 JUNI

Att göra väl. Adlig filantropi då och nu
Föreläsningsserie våren 2019
19 MARS

kl. 18.00 – 19.00

Stilla nöd - stilla samvete. Om gåvor och gengåvor i ridderlig anda
Henric Ankarcrona, civ.ek., kommendator Johanniterorden
Johan Dalman, biskop, överhovpredikant, ordenskaplan Johanniterorden
Richard Kuylenstierna, läkare, docent, ordensintendent Johanniterorden
2 APRIL

kl. 18.00 – 19.00

» Mäktig husfru – mild mot de arma. « Om 1600-talets adliga föreställningar
om givmildhet
Kekke Stadin, professor i historia
Social omvårdnad – en uppgift för 1700-talets adelskvinnor
Carin Bergström, docent i historia
9 APRIL

kl. 18.00 – 19.00

» Til Fäderneslandets gagn och til GUDS Ära. « Om de västmanländska
brukspatronerna och den lokala välgörenheten cirka 1750 – 1900
Marie Steinrud, fil. dr i etnologi
Noblesse oblige. Vem tänder gnistan så att furstinnan och friherrinnan
blir eldsjälar?
Christina Ponton von Gerber, leg. psykolog och Elisabet Näsman,
seniorprofessor i sociologi
7 MAJ

kl. 18.00 – 19.00

Engagemangets positiva kraft! – För dig, mig, företagen och samhället
Amelie Silfverstolpe, grundare Volontärbyrån och verksamhetsledare
ÖppnaDörren, Axfoundation
Trots höga skatter så behövs det personliga engagemanget!
Sven Hagströmer, entreprenör

Fri entré till alla föreläsningar, ingen föranmälan behövs!
Begränsat antal platser.
För information om föreläsningarna och andra evenemang
besök Riddarhusets hemsida.
Riddarhuspalatset är inte tillgänglighetsanpassat.
Med reservation för ändringar
www.riddarhuset.se #riddarhuset Tel. 08-723 39 90

