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POLEN IDAG 

10 mars kl. 14.30 - 15.30 föreläser Barbara Tornquist-

Plewa om dagens situation i Polen. 

Barbara Tornquist-Plewa  är fil dr i slavistik, professor i 

Öst- och Centraleuropastudier, sedan 2005 föreståndare 

för Centrum för Europaforskning och Lunds Universitets 

talesman för den internationella forskarskolan ”Baltic 

Borderlands”.   

Fri entré. Välkomna! 

UTSTÄLLNING ”ART & ANARCHY” PÅGÅR PÅ 

LITORINA 

Marion O'Connell ställer ut sin konst på skolan. 

Marion O'Connell är en fotograf som ger andra chan-

sen till gatukonst. Hon återställer graffiti från hela 

Europa till sin ursprungliga vitalitet, tar bort spår av 

vandalism och förvandlar klotter till unik fotografisk 

väggkonst. 

”Jag har en outsläcklig passion för konst. Som självlärd 

fotograf ser jag världen i ljus, former och färger. Jag 

tycker att ett fotografi ska skapa diskussion och jag 

strävar efter att leverara konst som kittlar fantasin”, 

berättar Marion O'Connell. 

Utställningen ”Art and Anarchy” pågår till 23 mars. 

DU SOM ÅKER TILL ISLAND 

måste betala resterande belopp på 3000 kr  senast 
den 15 mars. 

Bankgiro 5115-6677 

I fältet ”meddelande” ange bara 
ditt för- och efternamn. 

STIPENDIER FÖR STUDIER I LETTLAND 

Sök stipendier för studier och forskning i Lettland! Pro-

grammet omfattar långa kurser på lettiska universitet 

samt deltagande i sommarkurser. 

Mer information: http://viaa.gov.lv/eng/
international_cooperation/scholarships_gov/
latvian_scholarships/ 

Ansökningar och nödvändiga handlingar postas till State 
Education Development Agency, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-
1050, Latvia senast 31 mars 2016. 

Ansökningsformulär för sommarkurser hittar du på re-
spektive universitets hemsida. Mer information: http://
viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/
scholarships_gov/summer_schools_latvia/?
tl_id=18401&tls_id=18564 

HÖSTKURSER 

Uppdaterad information om långa kurser (Allmän 

kurs, Allmän kurs—Intensivsvenska, Allmän kurs—

Baskurs, Allmän kurs—Inriktning båthantverk, Båtbyg-

garlinje, Vetgiriga seniorer) finns redan på skolans 

hemsida www.litorina.fhsk.se.  

Sista ansökningsdag för långa kurser är 1 maj. Fyll i 

ansö kan ön-line  pa  http://litörina.fhsk.se/ansök/ 

eller  ladda ner anma lningsblanketten öch pösta  till 

va r adress. 
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