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Vendeltidsdagarna 29 – 30 september
Upplev makten och prakten i vendeltidens Uppåkra!
Vendeltiden är den flärdfulla epoken före vikingatiden, mellan ca 550 och 750/800 e Kr.
Den 29-30 september vrider vi tillbaka tiden i Uppåkra med hela 1 400 år, till år 618, och
bjuder in till en hejdundrande fest i regionens forna maktcenter. Genom en mängd olika
aktiviter och attraktioner återskapar vi vendeltiden autentiskt och vetenskapligt!
Missa inte heller Beowulf – en teaterföreställning i Uppåkra kyrka.
Hela programmet finns här - http://www.uppakra.se/vendeltidsdagarna/

Beowulf – teaterföreställning i Uppåkra kyrka
Beowulf är ett 1400 år gammalt epos om en pacifistisk hjälte som bekämpar ondskan i alla
dess former. Föreställningen väcker frågor kring hjältemod, ondska, ära och girighet.
Beowulf utspelar sig i södra Skandinavien. Hjälten kommer seglande österifrån till Lejre,
som ligger på Själland i Roskildefjorden. Där hjälper han danerna att bli av med ett
gigantiskt troll som heter Grendel. Berättelser om monster, magi och gudar har funnits lika
länge som mänskligheten själv. Faktiskt är det just Beowulf som inspirerat J.R.R Tolkien till
hans berättelse Sagan om Ringen. Framföres av Thales Teater
Lördag 29/9 kl. 13.30 och söndag 30/9 kl. 14.30 i Uppåkra kyrka. OBS! Förköp!
- http://www.uppakra.se/vendeltidsdagarna/

Medlemskväll i Uppåkra den 16 oktober 19:00
Osteolog Ola Magnell – vet mycket om djurhållning och köttkonsumtion i Uppåkra genom
tiderna. Han håller ett föredrag om ”Boskap och mat på och omkring Uppåkra”.
Kom lyssna, fördjupas och förundras.
Gratis inträde för Dig som är medlem 2018. Även nya medlemmar är välkomna och löser då
medlemskap för 2019 på platsen = fritt inträde. Medlemsavgiften är 100 kr/person.
Meddela gärna att Du kommer till nom@mitek.se. Då kan vi bättre planera fikat.

Nyhetsbrevet är utgivet av UPPÅKRAs VÄNFÖRENING och Du har fått det eftersom du är medlem eller på annat
sätt har visat Ditt intresse för den magiska platsen Uppåkra.
Vill Du ha mera information om Vänföreningen så besök gärna www.uppakra.se eller skicka ett mail till
vänföreningens sekreterare nom@mitek.se

