?
Foredrag

- alle er velkomne

HVORDAN ER DET AT VENDE
HJEM FRA KAMPHANDLINGER
I AFGHANISTAN?
HVAD ER INVASIVE ARTER?
HVORFOR PASSER
VEJRUDSIGTEN ALDRIG?

HVORDAN FORTÆLLER MAN
MED BILLEDER?

De spørgsmål er blot nogle af dem, du kan få svar
på, når Næstved Gymnasium og HF byder inden for
til foredrag i det høje auditorium. Forældre, elever
og interesserede borgere er meget velkomne.

Det er skolens lærere, der står for arrangementerne.
Det er gratis og kræver ingen tilmelding.

NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

Fra gymnasieelev til livet
som professionel soldat
Som 21-årig valgte han at melde sig
frivilligt til forsvaret. Det betød træning i
Danmark og udstationering både i Irak
og Afghanistan. Men det betød også,
at han “pludselig” vendte hjem som
såret efter kamphandlinger.
Hør hvordan livet som professionel soldat påvirker en selv
og ens familie, når officer Johan Askær Pram Poulsen
holder foredrag 29. oktober kl. 19.45.

Invasionen kommer!
- om invasive arter i Danmark
Historisk set har vi i Danmark indført
fremmede arter som for eksempel
prydplanter i vores haver. Med den
globale opvarmning og det varmere
klima indvandrer der også flere arter,
som potentielt kan true vores natur.
I dette foredrag fortæller Helle Stenz om, hvilken konsekvens indførte ikke-hjemmehørende arter, også kaldet
invasive arter, har. Hun præsenterer både, hvad invasive
arter er, hvilken effekt de har på vores natur, og om vi kan/
skal gøre noget for at undgå dem?
Foredraget bliver holdt 20. november kl. 19.00.

Kunstforedrag
- Hvad vil kunsten i dag?

- Hvor kom den fra?
Under foredraget vil Morten Espersen
se på efterkrigstidens kunsthistorie for
at forstå, hvorfor kunsten har udviklet
sig, som den nu en gang har.
Vi vil med udgangspunkt i et par samtidige eksempler på kunstnere se på, hvad der rører sig på
kunstscenen netop nu. Hovedfokus vil være på den bevægelse, som overordnet kan kaldes Postmodernismen.
Forvent et både oplysende og underholdende foredrag med
en god snak, når kunsten bliver sat i centrum
11. december kl. 19.00.

Smuk matematik
- eller hvorfor vejrudsigten
aldrig passer?
”Øv nu regner det, selvom vejrudsigten
sagde, det skulle være solskin.”
Næsten alle har vel sagt noget i den
retning, og det er der nogle rigtig gode
matematiske grunde til. En af dem er
kaos. Siden 70’erne har studiet af kaos
givet verden nogle meget smukke billeder.
Jens Christian Larsen vil holde foredrag om, hvordan
matematikken ser på kaos i verden omkring os. For eksempel, hvordan lemminger giver anledning til kaos, og hvorfor
ingen kan forudse, hvad der vil ske med solsystemet i mere
end 50 mio. år af gangen.
Bare rolig, foredraget vil foregå uden brug af formler, men
der kan være nogle tal hist og her til det matematiske
foredrag 22. januar kl. 19.00.

Krudt og Kugler i Kina
I 1921 fik det danske firma Nielsen &
Winther en millionordre på maskiner
til våbenproduktion. Maskinernes
destination var Mukden, hovedstaden
i Manchuriet, og køberen var Kinas
mest magtfulde krigsherre Zhang
Zuolin, kendt som Mukdentigeren.
Med den dyrebare last fulgte den danske ingeniør Robert
Christensen. Han fik til opgave at bygge en topmoderne
våbenfabrik, så Zhangs drømme om at blive Kinas nye
kejser kunne realiseres. Fabrikken blev Kinas største med
30.000 ansatte.
Hør om Kinas farverige krigsherrer, hvor alliancer skiftede,
som vinden blæste. Og hør om det luksuriøse expatliv i
1920ernes Nordøstkina, der levedes vildt og vovet - med
japanske skønjomfruer, brændevin og champagne i stride
strømme.
Foredraget bliver krydret med mange billeder og klip fra
Robert Christensens egne stumfilmsoptagelser.
Simon Rom Gjerø underviser i kinesisk og er forfatter til flere
bøger om Kina. Han holder foredrag 17. februar kl. 19.00.

NÆST

Island – et liv i pagt og
konflikt med naturen.
Islands undergrund sover aldrig – der
kan være tale om midlertidig dvale.
Men forholdene under og omkring øen
er således, at jordskælv, vulkanudbrud
og følgerne heraf er en fast del af
islændingenes liv.
I foredraget ser Esben Jacobsen på de unikke processer,
der skaber og former Island, og hvilke konsekvenser det har.
Han runder også forholdet mellem natur og samfund, hvor
afstanden på mange områder er kortere i Island end tilfældet er i mange andre dele af den vestlige verden. For det er
uomtvisteligt, at naturen er med til at give øen en rigdom og
nogle ressourcer, som andre lande kun kan sukke efter.
Foredraget bliver holdt 11. marts kl. 19.00.

At fortælle med billeder
Engang var tegneserien et massemedie, der leverede sjove
dyr og superheltefantasier til kiosker og børneværelser.
Sådan er det ikke længere. Til gengæld sker der så meget
andet med dette fantastiske billedmedie: Det bliver nemmere og nemmere at udgive sine egne tegneserier på f.eks.
internettet, og i de senere år er de romanagtige graphic
novels blevet almindelige i folks bogreoler.
Hvorfor har tegneserien udviklet sig, som den har? Hvilke
tegneserier skal man læse, hvis man
vil være med på noderne? Og hvor
går grænserne for tegneseriemediet
egentlig i vores tid?
Ina Korneliussen underviser i dansk og
billedkunst, og så er hun også tegneserietegner med et par udgivelser
bag sig. Hun holder foredrag
15. april kl. 19.00.
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