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Foredrag med 

Filmforevisning 

For seniorer i ”alle aldre” 
"Adgang forbudt" stod der 

på et lille skilt på lågen 

foran  den trappe, der  førte 

ned til broen og videre ud 

til de fortøjede fartøjer. 

Han havde indvilliget i, at 

ville give interview, og 

fortælle om sin hele fortid: 

”I 11 år har jeg ligget fortø-

jet her”, forklarede han på 

et formfuldt engelsk, der 

ville have glædet enhver 

engelsklærer. Han lænede 

sig 

tilbage i campingstolen, og 

greb ned efter et kolos- 

salt krus, der var smykket 

med et piratfjæs. 

”Otium på cykelsadel” 

 

Freelance Film 

 

Varighed:  1½ time 

Pris:          Kr.  1500,- 

Kørsel:      Statens takst 

Felix Baumgartner:  
 

Den 14. oktober 2012 sprang han 

et frit fald fra stratosfæren i 39 

kilometers højde og blev det før-

ste menneske til at bryde lydmu-

ren i frit fald uden maskinel 

hjælp.                        (Wikipedia) 

http://da.wikipedia.org/wiki/14._oktober
http://da.wikipedia.org/wiki/2012
http://da.wikipedia.org/wiki/Stratosf%C3%A6re
http://da.wikipedia.org/wiki/Lydmuren
http://da.wikipedia.org/wiki/Lydmuren


 

Der er ganske vist ikke 

meget Felix Baumgart-

ner over det, de tre har 

præsteret: en 10 dages 

cykeltur ned igennem 

Frankrig fra Strasburg til 

Middelhavet. Otte hund-

rede km på 10 dage vid-

ner ikke om noget i ret-

ning af at gennembryde 

lydmuren. Den slags tror 

jeg også de tre +60` ere 

med stor sindsro overla-

der til langt yngre udøve-

re. Men et enkelt frit fald 

indgår. Et helt igennem 

ukontrolleret frit fald ud 

over cykelstyr, er bare 

een af filmens underhol-

dende ingredienser. Hele 

turen har de tre nemlig 

dokumenteret på video. 

 Ideen med turen var, ud-

over den motion den gav, 

undervejs at interviewe 

mennesker de mødte, og 

som havde noget interes-

sant at fortælle. Og det er 

lykkedes til fulde. Den - 

vel nok - mest utrolige 

historie fortæller en eng-

lænder, der for 11 år siden flygtede 

til Frankrig, og i dag ligger skjult i 

en marina ved Rhonefloden. Sidden-

de på dækket på sit sortmalede pirat-

skib, fortæller han om hvorfor han 

holder sig skjult, og om de år da han 

i Spanien blev berømt som "den bri-

tiske pirat". En fantastisk historie. 

Da to af de tre cyklister igennem en 

årrække - med base i Aabenraa - har 

arbejdet med produktion af både 

film og tv, er kvaliteten i orden, og 

filmen så afgjort værd at "spilde" 50 

min.  på. 

Anmeldelser: 
”Filmen er udmærket motivation for 

andre ældre for at tage cyklen under 

ferien. Stoppe op, og komme tæt 

på.”        (Budstikken, Aabenraa) 

”Vi morede os glimrende, ved pre-

mieren forleden” 

(Hellevad Husmoderforening med 

mænd) 

  

Arrangementet henvender sig til 

seniorer i ”alle aldre”.  

Vi ser frem til at høre fra jer. 

Yderligere oplysninger ved henven-

delse til Freelance Film. 
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”Otium på cykelsadel - franske fortællinger” 


