
For alle som arrangerer foredrag: 
 
Spændende foredrag tilbydes:        (Se evt. mere og billeder på www.jethoni.dk) 
 
FOREDRAGSSERIEN: ”TAG TUREN TIL ... HJEMMEFRA - se eller gense” 
 
Det gamle Ægypten med en           Templer og pyramider langs Nilen i det gamle Ægypten og nu.                                                                                                                                                                                                       
 - kunstner i en sejlbåd på Nilen   Har skrevet romanen ”I Pyramidernes Skygge” samt turleder. 
 
Mexico:                                            Pyramider, kultur og natur og meget andet skønt. Turleder. 
Italien:                                        Rom, Toscana*), Sicilien og Etna, Gardasøen og Venedig.                                         
                                                        *) incl. Firenze, Siena og Greve i Chanti. Amalfikysten, Capri. 
 
Portugal:                                    Lissabon, Porto, Algarve og blomstrende Madeira. 
Barcelona:                                       Camp Nou, gadelygter, Picasso, Gaudi og mere til.  
Grækenland:                             Athen, Korinth, Paros,Kos, Rhodos, Santorini og Minoernes Kreta.      
  
Danmark Dejligst:                         En rundtur til nogle dejlig og smukke steder herhjemme.  
Rejse-cocktail:                                Det bedste fra alle de lande foredragsholderen har besøgt. 
 
& SPÆNDENDE  "EMNE-FOREDRAG": 
                                    
Billedkunstneren JETHONI: Se de farvestrålende værker og hør om inspiration/historien bag. 
Kunst & Pyramider:                      Hør og se hvordan disse smukke ting kædes sammen.Rejs evt. med 
Gadelygter og hvor de står:           Mange forskellige gadelygter og historien om stedet de står.  
Forfatteren Jesper Thomas           Hvordan blev bogen”I pyramidernes skygge”til. F.eks.for læseklub 
At løbe er en glæde:                Gode råd og oplevelser fra en gammel løber. Forebyg skader.     
Unges økonomi (13-19 år:             Lommepenge, budget, Lån, opspar, køb, rejse, flytte, bilkøb m.m.  
Viljen til sejr/succes med glæde:  Hvordan når du/I glad hele vejen til dine/Jeres drømme og mål!   
Blomstrende:                                  Flotte billeder af skønne blomster og træer bla. fra rejser og haven.                    
Biografi:                                          Lidt af alt. Hør foredragsholderen fortælle om sit spændende liv.  
Kunst-work-shop:                          Undervisning i kunst for begyndere - børn som voksne. 
Kreative ideer:                                Få en masse ideer i gruppe; virksomheden eller foreningen.  
                     
Varighed pr. foredrag: ca. 1-2 time efter aftale.. Flotte billeder til de fleste foredrag. Har digitalt og/el. 
dias efter aftale evt. musik. Alle foredrag er oplysende og underholdende. Foredrag kan tilpasses Jeres 
behov. Debatskabende arrangementer er muligt (JETHONIs FORSAMLINGSHUS) 
  
Håber et eller flere foredrag kan have Jeres interesse. Kontakt mig venligst for dato, spørgsmål, 
økonomi, det praktiske, m.m.  
 
Mange venlige hilsener                           Ting du (måske) ikke vidste om foredragsholderen: 
 JETHONI Kunst & Foredrag                 f.1962 i Slagelse. Matematisk naturfaglig student. Rejst  
Jesper Thomas Nielsen                            op til 10 gange i alle ovenstående lande.  Kunstmaler. 
www.jethoni.dk                                        Udstillet på KP og hos store virksomheder, bl.a DR. 
22 61 21 29                                              Har gennemført Sjælland Rundt 315 km på cykel. Løbet 
Jethoni@jethoni.dk                                  1000 m. på 2,32 min. Forfattet ”I Pyramidernes skygge”. 
 
NYT 2015 PERU - netop hjemkommet - Flere kombinationer/foredrag på næste side… 



Med afsæt i gadelygter, døre og balkoner tager foredragsholderen tilhørerne med på en billedskøn 
odyssé i rejselivet. 
 
Blomster, katte og træer i Danmark og fjernere egne er udgangspunkt for dette flotte billedforedrag. 
 
I  en sejlbåd på Nilen - verdens længste flod – tager forfatteren og pyramidekunstneren os med 
samme skib, som Troels Kløvedal – for at se på pyramider, natur og den rige egyptiske kultur. 
 
Spanien - Picassos fødeland. Vi hører og ser om besøg i Barcelona, Malagaområdet, Gibraltar, 
Mallorca og Tenerife, hvor der også er pyramider. 
 
Sicilien – Et oplysende billedforedrag – både subjektiv og objektivt – om historie, geografi og kultur. 
 
Peru  - En fantastisk rundrejse på 25 dage i 2015. Fra Stillehavet steg vi op over Andesbjergene og 
vulkaner sammen med Lamaer og Kondorer til Titicaca-søen i 3800 meters højde. Her besøgte vi 
fascinerende sivøer og sivbåde a la Thor Heyerdahl. Siden i Inkaernes fodspor til Cuzco og Machu 
Pichu. Ud i Regnskoven i Amazonjunglen førend vi sluttede med pyramider og guldskatte i Nordperu. 
 
Mere info/aftale/bookning direkte hos foredragsholderen: 
 
Jesper Thomas Nielsen, tlf. 22 61 21 29  -  ingen fordyrende mellemled. Har det nødvendige udstyr. 
 
PS.  Du/I kan også rejse med mig som "Personlig rejseledsager" el. rejseleder efter aftale - tid, sted. 
 
  


