
 

HISTORISK AFTON 
Fredag 14 februari 2020 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan 

 

Christopher O'Regan föreläser om 

FÖRSVUNNET SÅSOM EN DRÖM - en tidsresa till det sena 1700-talets värld 

 

Alla biljetter är nu antingen sålda eller reserverade. 

Överblivna biljetter p.g.a. återbud eller som ej har hämtats ut säljs vid Hebeteaterns entré strax 

innan föreläsningens början. 

 

Populärhistorikern och författaren Christopher O’Regan gästar ånyo Clios vänner för att 

hålla sin föreläsning Försvunnet såsom en dröm. Med sin rika arsenal av kunskaper får 

Christopher historiens människor att bli levande igen och tiden att bli till ingenting. Han ger 

en intressant och framförallt rolig inblick i det sena 1700-talets värld. Publiken får möta 

människorna som levde då genom deras dagböcker, brev och tidningsinsändare. 

 

Christopher O’Regan har skrivit flera böcker som handlar om svensk 1700-talshistoria. De 

rikt illustrerade böckerna Gustaf III:s Stockholm (2004) och En bädd av dun (2005), berättar 

om såväl vardagen i 1700-talets Stockholm som livet vid hovet. Ett märkvärdigt barn (2007) 

är en inkännande skildring av Gustaf IV Adolfs barndom, och I stormens öga (2009) handlar 

om revolten 1809 och gör upp med den gängse bilden av samme kung. Kärlekens krigare 

(2012) är berättelsen om den dramatiska maktstrid som följde efter mordet på Gustaf III. 

 

 

Christopher är dessutom en populär och kunnig programledare 

på TV och arbetar som guide i Gamla stan i Stockholm. Han 

besökte oss senast i april 2014 då han inför en fullsatt Hebe-

teater talade om Döden var en adelsman - om händelserna 

som ledde till mordet på Gustav III. 

Välkomna till en underhållande kväll med Christopher O'Regan! 

 

ANMÄL ER TILL EFTERSITTNING   Obs! Begränsat antal platser. 

Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe eller te, tillsammans med Christopher 

O'Regan och få möjlighet att ställa ytterligare frågor. Kostnad endast 60 kr! Vi behöver Er 

anmälan senast tisdag 11 februari. Svara på detta mejl (cliosvanner@telia.com) och ange 

namn på dem som kommer. Ni erhåller i retur ett bokningsnummer som ni sedan anger i 

entrén till eftersittningen där också betalningen sker! 



 

 

RESERVATION AV BILJETTER 

Det är alltid möjligt att reservera biljetter fram till 15.00 på föreläsningsdagen till våra 

föreläsningar och resor genom att skicka ett mejl till cliosvanner@telia.com. Ange namn 

och hur många som kommer. Ni erhåller i retur ett bokningsnummer som ni sedan anger i 

kassan vid föreläsningen. Reserverade biljetter betalas i alla fyra kassor! 

 

MEDLEMSAVGIFT 2020 

Kom ihåg att betala årets medlemsavgift 150 kr! Medlemsavgiften ger er, förutom inflytande 

i föreningen, 50 kr i rabatt på ordinarie entrépris 100 kr på årets alla föreläsningar samt 50 

kr i rabatt på vår Historiska Resa. Betalas till Swish 0734 39 34 34, Bankgiro 5038-9766 

eller vid entrén till Hebeteatern i samband med föreläsningen. 

 

FÖRKÖP AV BILJETTER PÅ FOLKETS HUS KULTURHUSET OCH TICKSTER! 

Biljetter till våra föreläsningar finns nu även att köpa på Folkets Hus Kulturhuset och 

Tickster! Vid förköp tillkommer en serviceavgift på 20 kr. Det är möjligt att göra förköp fram 

till 15.00 på föreläsningsdagen. Våra fyra kassor finns givetvis kvar vid entrén till 

Hebeteatern för dem som önskar köpa biljetter som tidigare och ni kan fortfarande 

reservera biljetter fram till 15.00 via e-post. Ni hittar biljetterna på Tickster till denna 

föreläsning här. 

 

https://www.tickster.com/sv/events/cjhd9de6mn5dxjl/2020-02-14/clio-forsvunnet-sasom-en-drom-14-2-o-regan

