TAG TUREN HJEMMEFRA

SE ELLER GENSE

MEXICO
Spændende foredrag med flotte billeder

Anden tur som rejseleder bragte os via det verdensberømte
antropologiske museum i hovedstaden til verdens en gang største
pyramide ved Puebla, byen med de mange kirker. Derfra til
regnskoven og videre til vidunderlige Oaxaca og sluttelig sølvbyen
Taxco med de mange "bobler"/folkevogne.
Tredie tur gik til den caribiske destination, Tulum med det mest
besøgte Maya-kompleks i Mexico smukt beliggende ved havet.
Derfra på egen hånd videre ind mod junglens pyramider i Palenque
sammen med bl.a. arapapegøjer, tukaner og kolibrier. Sluttede af
på den caribiske tropeø Cozumel.
MEXICO har inspireret foredragsholderen så meget ,at han som
kunstner bl.a. maler billeder med pyramider, og farverne fra Mexico
slår igennem i hans værker. JETHONI, har han bl.a. udstillet i
Danmarks Radio, på censureret udstilling og i en lang række
internationale danske virksomheder og kunstforeninger.
Nu tilbydes foredraget ”MEXICO-3-i-1” med billeder fra alle tre
ture i ét foredrag for Jer, så I kan tage turen hjemmefra og
opleve det storslåede og interessante land.
MEXICO fascinerer foredragsholderen så meget, at han har besøgt
landet hele tre gange indtil nu. De forskellige rejser og mange
forskellige steder kommer foredragets tilhørere til gode i et flot
billedforedrag med information om f.eks. Geografi,kunst, historie,

Se evt. flere foredrag m.m. på hjemmesiden:
www.galleri-jethoni.dk. Du/I kan også få mig som "personlig rejseledsager" el. rejseleder til Mexico eller steder efter aftale.

flora og fauna, kultur, folklore og gode rejsehistorier.

Kontakt for spørgsmål/aftale:

Første tur gik Mexico City, hvor aztekernes hovedstad Tenochtitlan

Tlf. 22 61 21 29 e-mail: jethoni@jethoni.dk

lå og hvor kunstnerne Frida Kahlo og Diego Rivera boede. Sol- og
månepyramiden i Teotihuacan besøges og derfra videre rundt på
Yucatan-halvøen i "Maya-land" med bla.Troldmandens pyramide og
Chitchen Itza, førend det Caribiske hav med bl.a "kvindernes ø".

De bedste hilsener
Jesper Thomas Nielsen / JETHONI KUNST & FOREDRAG
Bliv ven med begge på Facebook.

