TAG TUREN HJEMMEFRA ..

PERU
Spændende foredrag med flotte billeder
af:

Jesper Thomas Nielsen

JETHONI Kunst & Foredrag

førend turen gik mod Cuzco, Inkaernes gamle hovedstad med
fantastiske bygninger smeltet sammen med spaniernes flotte
arkitektur, patioer, kirker og store torve. I omegnen er der flot
natur, lokale markeder og mere Inka, bl.a. legendariske Machu
Picchu, som man ankommer til foden af med tog.
Peru har en del tropisk jungle og Amazonfloden udspringer her. Vi
kommer via floden ud i junglen og ser papegøjer og andre dyr førend
der flyves til Nordperu for bl.a. at se spektakulære fund og
pyramiderne i Túcume, som Thor Heyerdahl var med til at udgrave.
PERU og andre pyramidelande har inspireret foredragsholderen så
meget ,at han som kunstner bl.a. maler billeder med pyramider, og
farverne fra bl.a. Peru slår igennem i hans værker. JETHONI har
bl.a. udstillet Rom,i Danmarks Radio, på censureret udstilling og i en
lang række internationale danske virksomheder og kunstforeninger.
PERU har foredragsholderen besøgt i 2015 på en 25 dage lang
rundrejse. Den fantastiske rejse og mange forskellige steder

Nu tilbydes nyt foredrag om Peru med flotte fotos, så I kan tage
turen hjemmefra og opleve det storslåede og interessante land.

kommer foredragets tilhørere til gode i et flot billedforedrag med

Se evt. flere foredrag m.m.m. på hjemmesiden:

information om f.eks. Geografi, kunst, historie, flora og fauna,

www.galleri-jethoni.dk.

kultur, mennesker, folklore og gode rejsehistorier.

rejseledsager" til Peru eller andre spændende steder i verden.

Vi kommer med til Lima, Peru´s hovedstad ved Stillehavet med

Kontakt for spørgsmål/aftale:

smukke bygninger, pladser, pyramide og unikke museer fra hele 70
kulturer. Pengene hedder "Sol" - og solen skinner rart i januar. Den
berømte hvide by Arequipa er porten til Andesbjergene og verdens
næstdybeste kløft "Colca Canyon" med kæmpe "kondorer" og lamaer.
På Titicacasøen sejlede vi i sivbåd og besøgte de beboede sivøer

I kan også rejse med mig som "personlig

Tlf. 22 61 21 29 e-mail: jethoni@jethoni.dk
De bedste hilsener
Jesper Thomas Nielsen / JETHONI KUNST & FOREDRAG
Bliv ven med begge på Facebook.

