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NYHETER

2014-06-09
Ny bok om kärlek mellan kvinnor i svensk
litteratur. Hur skildras lesbiskhet i svensk
skönlitteratur? Och hur förhåller sig dessa
skildringar till föreställningen om Sverige som ett
av världens mest LHBTQ-vänliga länder? Dessa
frågor står i fokus för Jenny Björklunds nya bok
‘‘Lesbianism in Swedish Literature’’.
Läs hela nyheten
2014-08-10
Höstens seminarier program finns nu tillgängligt
på vår hemsida:
www.gender.uu.se/information/seminarier.
2014-08-11
Grattis till Ester Ehnsmyr (föredetta informatör)
som den 4 juni fick en liten Hedvig och grattis till
Maja Bodin (doktorand) som den 11 augusti fick
en liten Fride.
2014-08-25
Kolla in vår nya och officiella Facebook-sida:
https://www.facebook.com/centreforgenderresearch.
2014-09-01
Den 1 september är det terminstart och vi på
Centrum välkomnar alla nya och gamla studenter
till en spännande och intressant termin. Om du
har blivit antagen till höstens termin behöver du
registrera dig på de kurser och program som du
ska läsa. Följ våran guide och kom igång redan nu!
2014-09-09
Den 9e september kommer det att anordas en
välkomst lunch på Centrum för både gamla och
nya studenter.

KOMMANDE HÄNDELSER

Torsdagen den 11 september
Linnea Åshede, doktorand i antikens kultur och samhällsliv vid institutionen för historiska studier,
Göteborgs universitet:
Breaking up with tradition - Hermaphroditus as
inseparable.
Klockan 13.15-15.00 i Karin Westmanbergs rummet,
Villavägen 6.
Torsdagen den 25 september
Birgitta Meurling, professor i etnologi vid
institutionen för kulturantroplogi och etnologi,
Uppsala universitet:
Känslor på museer. Tankar kring ett forskningsfält.
Klockan 13.15-15.00 i Karin Westmanbergs rummet,
Villavägen 6.
FÖRSTA GENUSLUNCHEN
På torsdag den 9e oktober anordnar vi höstens första
genuslunch tillsammans med Folkuniversitetet och
Reginateatern. Klockan 11.45–13.00 kommer Centrums forskare Jenny Westerstrand prata om sexuellt
hedersvåld, biljetterna kostar 90 kronor och inkluderar
en populärvetenskaplig föreläsning samt lunch (soppa,
bröd, kaka och kaffe/te). Biljetter kan köpas via www.
reginateatern.se. Program samt mer information hittar
ni på vår hemsida,
www.gender.uu.se/information/seminarier.
Höstens seminarier program finns nu
tillgängligt på vår hemsida
www.gender.uu.se/information/seminarier.

