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fra Norsk fotohistorisk forening – Preus museums venner
________________________________________________________________

6. desember: ”supersøndag” med tema arkitektur på Preus museum
Supersøndag innebærer foredrag, omvisninger og aktiviteter for barn! Åpent kl 12-17. Kafé.
Kl 13.00 foredrag Norsk museums arkitektur gjennom 160 år.
Snapshots som illustrerer utviklingen fra 1860 til 2020 v/ Ulf Grønvold,
seksjonsleder arkitektur ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Kl 14.00 omvisning i utstillingen En fotohistorie.

Boktilbud
I samarbeid med Versal forlag har vi laget et
boktilbud til medlemmer av Norsk Fotohistorisk
Forening – Preus museums venner: du kan få kjøpt
Norske blinkskudd fra forlaget til kr 330,- inkl porto
(butikkpris kr 379,-). Bestilling gjøres ved å sende
ordet BLINKSKUDD som SMS til 1938. Hvis det ikke er
registrert adresse på mobilnummeret ditt, vil du bli
oppringt. Ellers vil bestillingen bli bekreftet i en SMS.
Forlaget sier om boka:
”NORSKE BLINKSKUDD er en reise i det typisk norske. Rundt tre
hundre fotografier av mennesker, begivenheter og miljøer viser
oss både høydepunkter og katastrofer gjennom de siste hundre
årene. Noen av bildene er overraskende, andre gjenkjennelige, og
sammen utgjør de en vesentlig del av norsk identitet og historie.
Den perfekte julegave til alle!”

Referat fra høstmøtet
Årets ”høstmøte” ble avholdt tirsdag 22. september i lokalene til Nasjonalbiblioteket i Oslo. Møtet
startet med en ekstraordinær generalforsamling der årsmelding for 2008 og regnskap for 2007 og
2008 ble godkjent. Deretter fikk vi et friskt, sprudlende og tankevekkende foredrag av Eivind Lentz,
med interessante kommentarer og spørsmål etterpå. Møtet varte i to korte timer, og 18 personer
kjente sin besøkelsestid.

Bidra til redusert papirbruk og kostnader
Vi ønsker å redusere papirbruken, og samtidig oppnå lavere porto- og trykkostnader. Men vi mangler
mange e-postadresser i medlemsregisteret, så hvis du ennå ikke har sendt inn din er det flott om du
gjør det nå, til venner.fotohistorie@preusmuseum.no

Har du kommentarer, spørsmål eller svar, til dette nyhetsbrevet eller noe annet?
Kontakt gjerne foreningens leder, Jens Petter Kollhøj på jenspetter.kollhoj@nb.no

