Foredrag
Morten Spiegelhauer
I det nye foredrag Bag om Operation X - Version 2.0 giver Morten Spiegelhauer publikum
de nye historier bag det anmelderroste,
prisbelønnede og ikke mindst debatskabende
Tv-program Operation X.
Foredraget kommer også omkring programmets seneste afsløringer - ikke mindst sagen
om udbytteskat. Programmet “Jagten på vores
milliarder“ afslørede nye bagmænd og et højt
overraskende og tophemmeligt forlig mellem
Skat og de udenlandske forretningsfolk, der
har suget milliarder ud af den danske statskasse.
Som frontfigur på TV2-programmet har
Morten Speigelhauer gennem mere end 12 år
gennemførst flere hundrede konfrontationer
med alt fra hundehandlere og hårde kriminelle
til direktører og ministre.
Hver gang har han måttet mobilisere sit
personlige mod, og det har ikke været uden
personlige konsekvenser. For Morten SpieForedrag
Christian Grau
Hvad skete der lige der? Der var et Danmark
før Corona, og der er heldigvis også et Danmark bagefter. Men hvad gjorde krisen ved
Danmark og danskerne?
Som livsstilsekspert lever Christian Grau
af at iagttage os danskere, og han er ikke i
tvivl om, at vi kommer ud på den anden side
som en forandret nation. Med nye livsværdier,
drømme og idealer. For dem, der fanger tidsånden, er det en tid fuld af muligheder og håb.
Især hvis du driver forretning eller bare godt
kan lide at følge med. Foredraget henvender
sig kort sagt til alle, der gerne vil inspireres og
motiveres.
Så hvad er status i Danmark, når det gælder
trends? Hvad er det for nogle værdier, der
driver os nu - og hvor driver de os hen? Fang
tidsånden og stram smilebåndet når Christian
Grau tager pulsen på Danmark her og nu. Vi
lover dig en god aften med masser af grin og
inspiration.
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Onsdag d. 28. oktober 2020
Kl. 19.00 Ørum Aktiv Center
Kr. 195,Foredraget tilbydes i et samarbejde med
AC Norddjurs og Norddjurs Bibliotek

FOFs KULTURDAGE
2 onsdage kl. 09.30-15.00
7. oktober + 4. november

gelhauer har ofte været nødt til at overskride
sine egne personlige grænser i forbindelse
med arbejdet på Operation X, hvor det desværre også er gået ud over privatlivet. Han har
skullet forholde sig til dødstrusler og har i en
periode måtte gå under jorden med familien.

Tirsdag d. 3. november 2020
Kl. 19.00 Kino Grenaa
Kr. 185,Foredraget tilbydes i samarbejde med
Kino Grenaa og Grenaa Bil-Center

Christian Grau er motorredaktør på Euroman og kendt som bil- og livsstilsekspert på
tv-programmer, som fx Kender du typen, Vi
Elsker Biler og boligprogrammet Hvem bor her.

FOFs telefontid
Mandag - torsdag Kl. 10-15
Fredag 		
Lukket
Mail: f@f-djursland.dk

Dagene er et tilbud for alle interesserede,
der gerne vil opleve inspirerende og oplysende dage
i et hyggeligt fællesskab

Disse “kulturdage“ er et tilbud for alle interesserede, der vil opleve inspirerende og oplysende
dage i et hyggeligt fællesskab.
Kulturdagene foregår to onsdage kl. 9.30-15.00 og ligger 7. oktober og 4. oktober.
Man tilmelder sig normalt til de to dage samlet, dog har vi i denne sæson åbnet op for at
man kan tilmelde sig bare én af dagene. Vær opmærksom på dette når du tilmelder dig!
Alle kan deltage - eneste krav er nysgerrighed og interesse.

Kurt Flemming

David Trads - Amerika, hvor er du?
Når amerikanerne går til valg i november, er
der virkelig tale om det, vi kalder et historisk
valg: Genvælger de Trump? Eller sparker de
ham på porten?
Hvis de giver ham sejren igen, er det i givet
fald, fordi de har set på ham i fire år og tænkt:
Ham kan vi godt lide, hans politik er lige i øjet.
For Europa og resten af verden vil det være
et signal om, at amerikanerne har valgt ikke
bare Trump, men selve trumpismen. Altså at
det, vi kender som Vesten, ophører med at
eksistere. Det vil for alvor være Amerika First!

Onsdag 4. marts
Anne Zibrandtsen - Europa rundt i VW
Anne Zibrandtsen, leder af FOF Horsens-He
densted-Vejle, fik bevilliget syv måneders
orlov fra sit arbejde for at udleve en drøm
om at køre på oplevelse i Europa i sit folke
vogns-rugbrød fra 1966. Ad små veje, gennem
maleriske landsbyer og stoppe dér, hvor hun
får lyst til det. Og sådan blev det.
Kom og hør om, hvad der fik Anne til at
købe en gammel bil, sætte den i stand, gøre
den rejseklar, få styr på arbejdssituationen,
om selve turen, alle de mange nye venskaber
og meget mere af det, som mødte hende på
hendes tur rundt i Europa.

David Trads

Onsdag 7. oktober
Pjerrot - Livet set med hvid-vinkel
Foredraget tager udgangspunkt i hans eget
liv. Kurt Flemming fortæller om en fantas
tisk barndom. Om en meget svær skoletid.
Om at træffe nogle svære valg. Om en lang
idrætskarriere på højt niveau. Om drømmen
om at blive artist, på trods af en lille talent,
men en stor vilje. Om at bevare det positive,
selv når døden kommer meget tæt på. Om at
lave 900 - 1000 forestillinger hvert år og allige
vel glæde sig til den næste.
Ud over jobbet som Bakkens Pjerrot
igennem 23 år skriver Kurt Flemming også
teaterstykker, revynumre, er mimer, skuespil
ler, instruktør og spiller også dukketeater. Han
underviser også unge talenter, producerer
forestillinger til andre artister, underviser i
mime- og sceneoptræden. Han er også ved
at skrive en bog om livet som artist og en
novellesamling.

Desuden holder han mange foredrag med
så forskellige emner som, børneopdragelse,
døden, Caminoen, arbejdsglæde og livet som
artist.
Hans mål med foredragene er, at tilhører
ne kan omsætte nogle af hans valg i livet til
noget de selv kan bruge i deres eget liv.

Hvis de omvendt vælger en demokrat, så
vil USA igen begynde at ligne den nation, vi
så op til under Obama. Men… det vil alligevel
aldrig blive det samme - for med valget af
Trump i 2016 åbenbarede en ny virkelighed
sig for os alle: Nemlig at Amerika ikke læn
gere er det land, vi troede, vi kendte. Hvad i
alverden er det sket?
David Trads, som har boet og arbejdet
i USA i flere omgange, blandt andet som
USA-korrespondent, er en af landets førende
USA-eksperter. Kendt fra tv, radio, i aviser og
i de seneste år i den populære podcast Kam
pagnesporet - og han er netop nu aktuel med
en ny bog, der søger svar på det helt afgøren
de spørgsmål: ‘Amerika, hvor er du?’

Steen Ivan Hansen

FOFs “kulturdage“

Steen Ivan Hansen - Genforeningen
Billedforedrag ved cand. mag., historiker
Steen Ivan Hansen.
I 2020 er det 100 år siden, Sønderjylland
blev genforenet med Danmark. Denne histo
riske begivenhed havde sin forklaring i første
verdenskrig, hvor det tyske nederlag banede
vejen for at lægge grænsen efter befolknin
gens nationale sindelag. Helt enkelt var det
dog ikke, bl.a. blev spørgsmålet om Flens
borgs tilhørsforhold et stridens æble, som
førte til den såkaldte påskekrise.
Dog blev genforeningen en stor national
fest, hvor kongen red over grænsen på en
hvid hest, som Jomfru Fanny fra Aabenraa
havde forudset det.

Holdnr. 202032
7. oktober + 4. november
kl. 09.30-15.00
Kr. 750 inkl. forplejning
Holdnr. 202030
7. oktober kl. 09.30-15.00
Kr. 395 inkl. forplejning

Anne Zibrandtsen

Holdnr. 202031
4. november kl. 09.30-15.00
Kr. 395 inkl. forplejning

