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Thorkild Hansen i
Paris 1947-52
Et underholdende og overraskende foredrag om en
af vore største forfatteres ungdomsår i byernes by.



Foredrag ved forfatter og ejer af virksomheden 20 Skridt, Ole Ditlev Nielsen. Se

mere på www.cendan.dk.

Det handler foredraget om

I sommeren 1947 rejste den 20-årige Thorkild Hansen til Paris for at studere ved

universitetet Sorbonne. I Paris gik han i teatret, læste bøger, skrev kronikker og

anmeldelser til Ekstra Bladet, der dengang endnu var en avis, og han traf en baron,

der hjalp ham og installerede ham i et atelier i Rue de Passy. Alt det kan man læse

om i de langt senere udgivne og fuldkommen fremragende dagbøger "Et atelier i

Paris", der er afsættet for dette spændende foredrag om en ung mands

dannelseshistorie - og en af vore største forfattere.

Thorkild Hansen endte med at blive i Paris i fem år, fik utrolige oplevelser, og

derved blev noget af grundlaget for det forfatterskab, der senere gav os elskede og

populære bøger som "Det lykkelige Arabien" og "Slavetrilogien" skabt.

I dette foredrag opruller Ole, der selv er forfatter, og har beskæftiget sig med

Thorkild Hansen i mere end 20 år, hele den spændende fortælling om Thorkild

Thorkild Hansen i Paris 1947-
52
En tid, en by, en forfatter, en dramatisk historie.

Ole Ditlev Nielsen
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Hansens pariserår. Således er dette foredrag også en spændende dialog gennem

årtierne mellem to forfattere på tværs af generationerne.Der gives et perspektiv

mod Thorkild Hansens senere forfatterskab, et par gevaldige overraskelser, og

endelig er foredraget også en fortælling om en tid, der er tabt, men som vi kan lære

af i dag.

Det får I ud af det

Foredraget giver indblik og indsigt i en stor personlighed og en dramatisk historie.

Som tilhører er man godt underholdt, mens foredraget står på, men man går også

hjem med perspektiver, man kan tænke videre over. Hvad er det for oplevelser, der

danner et menneske? Hvad betyder, de valg vi tager - for hele vores liv?

Foredragsholderen

Ole er forfatter og har skrevet en række anmelderroste bøger om undervisning,

forandringer og stress. Med en baggrund som historiker fra Københavns Universitet

har han undervist i mere end 15 år, men koncentrerer sig i dag om at skrive bøger

og drive sin egen kursusvirksomhed, 20 Skridt. Ole har stor erfaring som med at

holde foredrag, der er underholdende, tankevækkende og giver overraskende

perspektiver.

Ole er ud af en sønderjysk præstefamilie, men er i dag bosat i Ørestad i

København. Når han ikke har travlt med at skrive bøger eller holde foredrag, er han

ofte i Sydøstasien, hvor han tilbringer en del af året sammen med sin hustru og to

mindre børn.

Booking

Dette foredrag varer to timer inklusive en kort pause (eller efter aftale) og koster

3.000,- ekskl. transportudgifter. Ole bor i København, og transportomkostninger

beregnes derfra. I kan træffe aftale om at booke en konkret dato ved at kontakte

Center for dannelses kommunikationschef Jesper Ploug Mehlsen på tlf. 24 21 24

70 eller mail jpm@cendan.dk.
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