
Foredrag om 

Krimidronningen AGATHA CHRISTIE 

- og en mord-gåde! 

 
 
Kom og hør om krimidronningen Agatha Christie, der 
skabte de elskede karakterer Miss Marple og Hercule 
Poirot, som mange kender fra de utallige 
filmatiseringer og TV-serier.  
 
Vi ser nærmere på hendes eget liv og familie og 
årsagen til, at hun blev krimiforfatter. Vi skal også høre 
om dengang hun selv kom på forsiden af alle landets 
aviser, da hun forsvandt sporløst i 11 dage i 1926. 
 
I løbet af foredraget møder vi måske endda selveste Miss Jane Marple i egen person – og 
måske har hun brug for deltagernes hjælp til at løse en mordgåde! 
 
 
 
Foredragsholder Dorte Blegind (født 1965) er en dreven formidler,  
der elsker at fortælle og skabe en god stemning. Mine foredrag  
afspejler mine mange interesser – ud over film og krimiforfattere er det  
specielt historie og hvad vi kan lære af fortiden, der står mit hjerte  
nært. Jeg tilpasser gerne mine foredrag i indhold og længde,  
så de passer præcist til publikum. 
 
 
Det praktiske: 
 
Foredraget varer 1,5 time – gerne med indlagt kaffepause. Alle foredrag er med billeder. 
 
Særpris for Ældre Sagen: Kr. 3.000. Ved foredrag udenfor Hovedstadsområdet beregnes kørsel fra 
Virum efter statens laveste sats. 
 
Udstyr: Lærred og projektor (kan evt. selv medbringe projektor) 
 
Kontakt: info@idecon.dk / mobil 3050 2823 
 
 
Se også mine andre foredrag – på næste side: 
(kontakt mig gerne for uddybning af indhold) 
 
  



At vandre langs Kejser Hadrians Mur 

På den romerske Kejser Hadrians ordre begyndte de romerske 
soldater i år 122 at bygge en mur tværs over England. Det 
imponerende fæstningsværk lå tæt ved grænsen til nutidens 
Skotland, og går fra Englands østkyst ved Newcastle til 
vestkysten ud for Carlisle. Muren skulle beskytte de romerske 
besiddelser mod barbarerne i nord.  

Kom og hør om dette næsten 2000 år gamle bygningsværk, om 
opførelsen, livet i de romerske barakker og se billeder fra 
nutidens rester af muren. Hør også om hvordan romerske tanker 
og ideer ses i det engelske samfund i dag. 

Man kan vandre langs muren i hele dens udstrækning (73 miles / 
117 km). Jeg gennemførte turen i 2017, og bruger i foredraget 
egne fotos, og fortæller også om oplevelserne undervejs.    

 
Det praktiske: 
 
Foredraget varer ca. 1 time. Særpris for Ældre Sagen: Kr. 2.800. Ved foredrag udenfor Hovedstadsområdet 
beregnes kørsel fra Virum efter statens laveste sats. 
 
Udstyr: Lærred og projektor (kan evt. selv medbringe projektor) 
 
Kontakt: info@idecon.dk / mobil 3050 2823 
 
 
 
Alfred Hitchcock - farlig filmmager  

Hvem gyser ikke ved lyden af violinerne fra brusebads-scenen i 
Hitchcock’s mestergyser ”Psycho”? Som berømt instruktør har Alfred 
Hitchcock talrige gys på samvittigheden. Vi ser nærmere på hans 
mange film – og hans ofte komplicerede forhold til sine kvindelige 
hovedrolleindehavere.  

Det praktiske: 
 
Foredraget varer ca. 1 time. Særpris for Ældre Sagen: Kr. 2.800. Ved 
foredrag udenfor Hovedstadsområdet beregnes kørsel fra Virum efter statens 
laveste sats. 
 
Udstyr: Lærred og projektor (kan evt. selv medbringe projektor) 
 
Kontakt: info@idecon.dk / mobil 3050 2823 
 
 

 


