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Generalforsamling og temadag
Rundvisning på Glyptoteket
Satyrikonaften på Cinemateket
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Generalforsamling og temadag
Den 10. marts afholder vi traditionen tro generalforsamling og temadag. Dagen
foregår på Nationalmuseet. Temadagens program forløber fra kl. 10.20 til kl.
16.00; dog afbrudt af Romselskabet SPQRs årlige generalforsamling, der er
fastsat til kl 14.00-14.30. Se udførligt program på hjemmesiden.
Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske Bank,
reg.nr. 7854 kontonr. 13 61 115 senest mandag den 5. marts. Husk at angive
navn/navne.
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Beriget og Beruset. Forsvundne skatte fra Romerriget
Rundvisning på Glyptoteket
Den 20. marts kl. 17.00-18.00 har Romselskabet fået tilbudt en rundvisning på
Glyptoteket i deres kommende særudstilling: “Beriget og Beruset. Forsvundne
skatte fra Romerriget”.
En enestående romerske sølvskat blev pløjet op af jorden af en bonde i franske
Berthouville i 1830. Skatten består af godt 90 pragtgenstande til bordets
glæder; alt fra drikkebægere, fade, vinkander, øse-si-sæt til statuetter. En
overdådighed af genstande, der tilsammen vejer godt 25 kilo. Desuden vises
også andre luksusgenstande fra antikkens Romerrige anvendt til festligheder
hos den romerske overklasse.
Museumsinspektør og klassisk arkæolog Anne Marie Nielsen har kurateret
udstillingen og vil være vores rundviser. Der er dog kun plads til 25 personer på
rundvisningen. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet. Skriv derfor
først til formand Mogens Bang (mogensbang@vesterdalen.dk) for at høre om
der er plads inden indbetaling på selskabets konto.
Idet udstillingen refererer til bordets glæder, er det oplagt at afslutte
arrangementet med et mindre måltid og liflige, ædle dråber. Vi har endnu ikke
en aftale klar. Derfor vil der komme yderligere information senere.
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Satyrikonaften på Cinemateket
Cinemateket i Gothergade lader sig også inspirere af udstillingen på
Glyptoteket, og arrangerer derfor en Satyrikon-aften d. 27. marts kl. 20.00. Det
kommer til at flyde med druer, ædle dråber og helstegt pattegris, inden Fellini’s
film “Satyricon” løber over lærredet. Også filmen introduceres af klassisk
arkæolog Anne Marie Nielsen, Glyptoteket. Billetter af 295,00 kr. skal
individuelt købes hos Cinemateket i Gothersgade. Se hele programmet på
Cinematekets hjemmeside.
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PS
For de, som endnu ikke har nået at forny medlemskabet for 2018, minder vi om
kontingentbetalingen senest 1. marts 2018.

Desuden glæder vi os til at udlevere medlemsgaven 2018, som er en dobbelt
CD med Ottorino Respighi’s orkestermusik; blandt andet værkerne Feste
Romane, Fontana di Roma og Pini di Roma. CD’en er indspillet af Orchestra
Sinfonica Di Roma. Bemærk at temadagens sidste foredrag er med radiovært
og pianist Mathias Hammer, der netop vil tale om Respighi’s værker.
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