
 
Program för Humanistveckan 2020 
 

Måndag, 19 Oktober:  
Hälsning från föreningens inspektor 

10.00-11.30: Humtank  

Plats: Gula villan 

 Humanistveckans allra första evenemang! HumF gästas av representanter från tankesmedjan 

Humtank som kommer hålla en presentation om humanisters roll i samhällsbygget vilket blir 

utgångspunkten för reflektioner kring och samtal med deltagarna kring detta. 

 

13.00 - 16.00: Workshop i stresshantering och medicinsk yoga med Studenthälsan 

Plats: Online 

Att må bra under studietiden är viktigt! Känner du dig stressad? 19. oktober kommer 

Studenthälsan att hålla i två evenemang med fokus på studenternas välmående: 

Workshop i stresshantering kl 13-15 

Att uppleva stress i perioder under studietiden är vanligt. Om stressen pågår under lång tid utan 

återhämtning kan den bli ett bekymmer. Funderar du över hur stressen påverkar dig? Vill du ha 

inspiration på hur du kan hantera stress, så att du kan må bra över tid? Delta på Studenthälsans 

workshop i stresshantering. 

Medicinsk yoga kl 1530-16 

Medicinsk yoga är en lugn form av yoga där övningarna är mjuka med fokus på andning och 

avspänning. Övningarna utförs sittande på stol och i stående. Du behöver inte byta om men ha 

gärna kläder som är bekväma och lätta att röra sig i. Ät helst inte något stort mål mat två till tre 

timmar före yogan. Inga förhandskunskaper krävs. 

 

  



Tisdag, 20 Oktober: 
1500-1700: Afternoon tea 

Plats: Gula villan 
Häng med ugglorna och mys på Queen Victorias vis när vi serverar traditionell brittisk Afternoon 

Tea i gula villan! Kom för att ta en paus från plugget eller redo att lära dig någonting nytt om vett 

och etikett! I vilket fall som helst, väntar sconesen på dig! 
 

Onsdag, 21 Oktober: 
1000-1200: Drivhuset 

Plats: Gula villan 

HumF gästas av Drivhuset Stockholm, som hjälper entreprenörer att utveckla deras 

färdigheter för att kunna ta sig an vilken idé som helst. Drivhuset är en del av SU Innovation 

och arbetar med att stärka studenters entreprenöriella förmågor, utveckla affärsidéer och 

stimulera till nya företag och jobb.  

 

1300-1400: Workshop med Humsamverkan: Hur kan dina humanistiska kompetenser 

bidra till samhällsutveckling? 

Plats: Gula villan 
Humsamverkan är en ideell förening med syfte att bidra till en bättre samverkan mellan 

humaniora/samhällsvetenskap och samhället och de kommer hålla en föreläsning/workshop med 

temat; Hur kan dina humanistiska kompetenser bidra till samhällsutveckling? "Man pratar ofta 

om att generella kompetenser som kritisk tänkande är nyttiga för individ och samhälle. Men hur 

kan dina specifika kompetenser från humanistiska studier komma till nytta för t.ex. en ideell 

organisation som du brinner för? Hur kan de kombineras med andra(s) kunskaper för att på bästa 

sätt bidra till någon avgränsad samhällsfråga? Föreningen Humsamverkan guidar under detta 

pass.” 

 

1600-1800: Humanistkroki - I Humanismens och konstens anda 

Plats: Gula villan 

Kom och teckna kroki på Gula villan! Det är en populär tradition för studenter att komma till 

Gula villan för att skissa. Ta med dig papper och penna (eller annat du behöver för att 

teckna). Det kostar 25 kr att delta (kortbetalning), som går till modellens lön samt kaffe, te 

och annan fika! Obs. Var god och kom i tid, vi kommer att låsa dörrarna till 

Stockholmsrummet kl. 16.00 för att inte störa modellen! 



 

Torsdag, 22. Oktober: 

1300-1400: Samtal med doktorand och alumn Johan Larson Lindal 

Plats: meddelas på Facebook, Gula villan eller online 

Är du nyfiken på forskningsmöjligheter  och att fortsätta verka inom den akademiska världen 
efter studier på avancerad nivå? Johan Lindal är doktorand i historia vid Linköpings 
universitet sedan hösten 2019 och har tidigare varit aktiv i Humanistiska föreningen. Johan 
satt som ordförande år 2016 och är medlem i HumF's seniorskollegium. Han läste historia vid 
Stockholms universitet år 2008-2011 och 2014-2016.Avhandlingen är en mikrohistorisk 
studie inom musiklivet i Europa under mellankrigstiden.Samtalet kommer handla om hur 
Johan upplevde studietiden på SU, vilka erfarenheter han har med sig från HumF och 
framförallt vägen från att vara student till att bli doktorand. 
 

14.30-1600: Humanistfika! 

Plats: Gula villan 

22. oktober är det sista torsdagen innan CSN och äntligen är det dags för torsdagsfika på Gula 

villan! Vi utlovar ett rikligt utbud av fikabröd och kaffe i mängder. 

 

16.15-17.15: Improvisationsteater 

Plats: Gula villan 

Ett tillfälle att prova på improvisationsteater! Vad är improvisationsteater? Det är en slags 

teater där vi skapar allting på plats, tillåter en att vara spontan samt låta kreativiteten flöda 

fritt. Ingen tidigare erfarenhet behövs. Under eventet kommer vi teatraliskt utspela olika 

scenarier. Teatern kommer talas på engelska då flera utbytesstudenter deltagit. Studiegruppen 

som anordnar detta event från Folkuniversitetet ser fram emot att lära känna nya 

humaniststudenter och skämta runt! I höst blir det lite speciellt för att anpassa oss till 

nuvarande restriktioner, social distansering med högst 25 besökare samtidigt. 

 

1730-2200: Filmkväll!  - Princess Bride + Sjunde Inseglet 

Plats: Gula villan 

Nu är det äntligen dags för terminens första filmkväll på Gula villan! I anledning 

Humanistveckan visar vi först "The Princess Bride" (1987) och sedan Bergmanklassikern "Det 

sjunde inseglet" (1957). Evenemanget börjar kl 1730, och vi startar den första filmen kl 1745. 

HumF bjuder på läsk och popcorn! 

  



Fredag, 23 Oktober: 
11-12 & 1115-1215: Kulturutflykt - Besök på Hallwylska museet med privatvisning 

Plats: Hallwylska museet 

Humanistiska föreningen besöker exklusivt Hallwylska museet på Humanistveckans sista 

dag! Hallwylska museet är ett svenskt kulturhistoriskt museum inrymt i Hallwylska Palatset 

på Norrmalm, som först byggdes som Stockholmsbostad till Walther och Wilhelmina von 

Hallwyl i 1898.” Museet öppnade 1938 och innehåller Wilhelmina von Hallwyls stora samlingar 

konst, antikviteter, vapen, porslin och silver som hon anskaffat till sitt hem. Samlingen omfattar 

över 50 000 väl dokumenterade föremål. Utöver samlingen av föremål är även husets interiör att 

betrakta som ett museum som visar ett privathem från sekelskiftet 1900 med dåtidens inredning 

och bevämligheter.” Privatvisningen sker i två omgångar och endast 15 platser finns tillgängliga 

till varje pass! 

 

1400-1500: Livestreaming och på plats med teaterchefen Mattias Andersson från 

Dramaten. Seminarium med efterföljande samtal. 

Plats: Gula villan 

Vilken roll har Dramaten som nationalscen i Sverige idag och imorgon? 

Mattias Andersson, Dramatens teaterchef och konstnärlig ledare sedan mars 2020, berättar 

om sin syn på teaterns roll i samhället och hur han vill utveckla Dramaten. Vilka berättelser 

och vilka röster ska en nationalscen lyfta fram? Hur gör man teatern, och Dramaten, 

angelägen för fler? 

 

15.30 - 17.30: DiK och Alumnnätverket besöker Gula villan - Arbetsmarknad för 

Humaniora, föredrag med efterföljande samtal. 

Plats: Gula villan 

Hur är det egentligen att arbeta i kultursektorn? 

Hur är det egentligen att arbeta med humaniora? 

Vill du veta mer om vad som händer efter studierna? Hur ser arbetsmarknaden ut? Vad kan 

man arbeta med? Facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor (DiK) samt 

Alumnnätverket kommer till Gula villan och berättar mer om detta och avslutar med ett 

samtal med er studenter. Ta tillfället i akt och få mer kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut. 

 

 



 
PS: Ytterligare evenemang kan eventuellt tillkomma till programmet, håll dig uppdaterad i våra 
sociala medier! 
 

Om Humanistveckan: 
Humanistveckan är en arbetsmarknadsvecka för humaniorastudenter och anordnas 19.-23. 

oktober 2020 av Humanistiska föreningen, fakultetsföreningen för humaniorastudenter vid 

Stockholms universitet och andra intresserade av humaniora. HumF är en ideell förening som 

drivs av studenter för studenter. Vissa av evenemangen kommer hållas online och vissa 

fysiskt på plats i Gula villan. Vi kommer även att livestreama flertalet av evenemangen via 

HumF’s Facebook och/eller Instagram. Evenemangen är öppna för alla samt har ingen 

deltagarkostnad (med undantag av kroki). Gula villan kommer vara öppen för studieplatser kl 

10-16 måndag-fredag under Humanistveckan, men under pågående fysiska evenemang får 

man endast vistas på Gula villan ifall man har anmält sig till eventet. Anmälan görs i förväg 

via anmälningslänkar som kommer publiceras i respektive evenemang på Humanistiska 

föreningens Facebook fredagen 16. oktober kl 1400. Först till kvarn gäller. 

 

Humanistiska föreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av 

rådande omständigheter kommer de fysiska evenemangen under Humanistveckan att ha ett 

begränsat antal deltagare. Om man inte känner sig helt frisk ska man stanna hemma, och om 

man har sjukdomssymtom får man inte tillträda Gula villan eller våra fysiska evenemang. Vi 

har utökat städning och desinficering av kontaktytor samt uppmanar alla besökare till att 

använda handsprit som vi har placerat lätt tillgängligt i lokalen. Möbleringen kommer vara 

utformad med tanke på social distansering och vi uppmanar alla besökande att hålla avstånd 

till andra deltagare under evenemangen. Om du har frågor, blir sjuk eller får förhinder till att 

delta på ett evenemang du har anmält dig till, maila den som är ansvarig för evenemanget, 

kontaktuppgifter finns i respektive evenemang. 

 

PS! Vi kommer bjuda på fika/wraps under veckan, kolla i de separata evenemangen för att 

se vad som gäller. 

 

Humanistveckan riktar sig till humaniorastudenter vid SU och är öppen för alla. Om du inte 

är medlem i HumF men skulle vilja delta på våra övriga evenemang i framtiden, så kan du bli 

medlem här genom att välja SUS+HumF: https://medlem.sus.su.se/snabbetalning/ 

https://medlem.sus.su.se/snabbetalning/


 

Här hittar du samlat alla länkarna till respektive evenemang:  

shorturl.at/syMO0 

 

Please note that the majority of the events will be held in Swedish. Descriptions in English 

for each event can be found in the Facebook events.  

 

Hoppas vi ses under Humanistveckan! 

Vänliga hälsningar,  

Humanistiska föreningens styrelse 2020 

 

 

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet 

Svante Arrhenius väg 33 

kontakt@humf.su.se 

humf.su.se 

Instagram: humanistiskaforeningensu 

Facebook: Humanistiska föreningen 

LinkedIN: Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet 

mailto:kontakt@humf.su.se

