
Kinesisk litteratur  
Foredrag på 
Augustiana 
12. februar kl. 19.30 - 21.00 
Augustiana - Tilmelding biblioteket
Bliv klogere på den kinesiske litteratur. 
En kinesisk forfatter med navnet Mo Yan 
har fået tildelt den ærefulde Nobelpris for 
litteratur i 2012. En anledning til at sætte 
mere fokus på Kina og kinesisk kultur. 
Aftensoplægget tager udgangspunkt i den 
moderne kinesiske litteratur og belyser en 
række spørgsmål vedr. litteratur og almin-
delig kineseres hverdag. 
Qi Wang, lektor i Moderne Kinesisk Sprog 
og Kultur ved SDU, holder aftenens 
oplæg.
Fri entré - dog begrænset antal pladser. 
Du kan tilemelde dig foredraget på 
biblioteket i Sønderborg.

“Fra Mao til Money” 
Foredrag på 
biblioteket
13. februar fra kl. 19.30
Multimedieforedrag på biblioteket

Tag med Mads Holm Iversen på rejsen fra 
“Fra Moa til Money”. Et spændende mul-
timedieforedrag, hvor du under foredraget 
bliver taget med gennem tiden – fra Mao’s 
kommunistiske ledelse og videre gennem 
de politiske og økonomiske reformer, der 
har gjort Kina til verdensmester i økono-
misk vækst.
Fri entré

Få mere at vide om Kina - 
kom til inspirerende foredrag på 
Sønderborg bibliotek og Augustiana

Jernbanegade 9 - Sønderborg - Tlf. 7534 8888

Peking
Restaurant 

10% rabat under 
de kinesiske 
          dage!    

10. - 17. februar 2013
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