Brug dit medlemskort fra Danske Seniorer

Medlemsrabat på
100 danmarkshistorier
Medlemmer af Danske Seniorer kan få bøgerne i serien ”100 danmarkshistorier”
for kun 85 kr. pr. stk. (inkl. forsendelse).
Bøgerne udgives af Aarhus Universitetsforlag.
100 måneder, 100 bøger, 100 sider, 100 forfattere, 100 kr. pr. bog
– og 1.000 års danmarkshistorie.
Over otte år udgiver Aarhus Universitetsforlag 100 bøger
om skelsættende begivenheder og tematikker i
danmarkshistorien. Bøgerne tager udgangspunkt i en vigtig
begivenhed, folder tematikken ud og har historiebrug
med.
10.000 siders danmarkshistorie bliver det til, inden vi er
færdige. De store samlede danmarkshistorier er jo oftest
magtens historie og dermed politisk historie (det laver vi
også med stor fornøjelse, det er ikke det), men med
tilgangen kan vi også lave kulturhistorie, teknologihistorie,
socialhistorie, kønshistorie, erhvervshistorie,
følelseshistorie osv. Tilsat både ikoniske og relativt sjældne
fotos/illustrationer i et indbydende og stramt layout.
Det er doven dannelse  for hver bog kan læses på en aften.
”100 danmarkshistorier er for alle historieinteresserede. Jeg læser dem, fordi
forfatterne både er dygtige historikere og gode til at fortælle”,
siger direktør i Danske Seniorer Katrine Lester.
For at tegne abonnement på bøgerne til medlemspris, skal du oprette dig ved at
klikke på linket her:

https://app.iteras.dk/unipress/ordering/senior-100/

Du kan til hver en tid opsige dit abonnement.
I den meget aktive styregruppe med folk fra museer, universiteter og arkiver foregår der løbende diskussioner af
emner, forfattere osv. Projektet udvikles hele tiden. Vi har netop landet samarbejdsaftaler med Nørrebro Teater og
Danske Seniorer. I det hele taget er projektet blevet godt modtaget af anmeldere – i dagblade, fagtidsskrifter osv. I
2019 har serien fået to priser – ArtBeatprisen og Historiske Dages Fornyelsespris – ligesom serien har fået en
layoutudmærkelse: Årets bedste Bogarbejde. Endelig har redaktøren været indstillet til årets redaktør (Blixenprisen)
af seriens første 20 forfattere.

Se mere på
www.100danmarkshistorier.dk

