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SUKKER OG FEDT - ER DET SÅ
SLEMT?
KØN SOM KONSTRUKTION

JØDEFORFØLGELSE PÅ TÆT
HOLD

ER DU TIL SKODA ELLER AUDI?
DEN DANSKE SANGSKAT

HJEMLØSHED - FRIHED ELLER
FORBANDELSE

Næstved Gymnasium og HF afholder seks åbne
foredrag i skoleåret 2015-2016. Foredragene er
gratis, kræver ingen tilmelding og er for alle
interesserede.

Foredragene afholdes i skolens høje auditorium
(lokale U144) og starter kl 19.00.

NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

Fedt og sukker er det så slemt?
Fedt, datidens og fremtidens synder?
Er fedt så farligt som sit omdømme?
Et højt fedtindhold er i moderne vestlig
forstand ofte blevet udpeget som synderen i kosten. Måske derfor angiver
fødevareproducenter altid, hvor lavt
fedtindholdet er i et produkt: ”Nu med 0,5 % fedt”. Hvorfor er
vi mennesker så bange for at indtage fedt, og er fedt bare
fedt?
Sukker har i mindre grad fyldt debatten, når sundhed har
været på dagsordenen. Men de seneste år er der begyndt
at komme mere fokus på effekten af sukker. De sidste 20
år har der været vidt forskellige udmeldinger fra forskerne:
”Sukker feder ikke” til ”sukker er roden til alt ondt”.
Oplægget prøver at give dig et bud på, om fedt er så farligt
som sit omdømme, om sukker er farligt, og hvad sker der,
hvis vi kombinerer de to?
Mikkel Hindholm er underviser på Næstved Gymnasium og
HF i fagene Biologi og Kemi. Han holder et kalorieholdigt
foredrag onsdag d. 28. oktober 2015 kl. 19:00

Køn som konstruktion
-Hvor kønne(de) er vi?
I 1990 udgiver den amerikanske filosof
Judith Butler bogen Gender Trouble
(på dansk Kønsballade), i hvilken hun
problematiserer, at vores køn (mand/
kvinde eller et tredje) slet ikke er så
enkelt et fænomen, som man måske
til dagligt går rundt og tror. Butlers
værk bliver en moderne kønsklassiker, og i dette foredrag
vil cand. mag. Rasmus Fristed med afsæt i populærkultur,
kunst og litteratur sætte publikum ind i Butlers tanker samt
se på, hvad der sker, når vi ikke gør, som forventes af vores
køn……ja, når vi vi laver gender trouble.
Rasmus Fristed er underviser på Næstved Gymnasium og
HF i fagene Billedkunst og Dansk og har skrevet speciale
om netop ovenstående. Rasmus holder foredrag
tirsdag d. 24. november 2015 kl. 19:00

Jødeforfølgelse
på tæt hold
Hanna fortæller med udgangspunkt
i sin egen historie om, hvordan det
var at vokse op i Hitlers Nazityskland. Hanna oplevede Krystalnatten,
sin fars deportation til KZ-lejren Buchenwald samt morens
kamp for at få sig selv og de tre børn ud af det nazistiske
Tyskland. I november 1939 lykkedes det familien at komme

til Danmark, men oplevelsen af frihed var kort. Med Danmarks besættelse fulgte nye bekymringer og familiens
anstrengelser med at søge om videre emigration til U.S.A.
gik i vasken. Jødeaktionen i oktober 1943 bragte nye
udfordringer, og familien blev splittet for en periode. Hanna
vil berette om flugten til og tiden i Sverige, hvor kampen for
tilværelsen var hård - ikke mindst for forældrene.
Hanna medvirker i DIIS-dokumentaren "Flugten til Sverige beretninger fra oktober 1943", der fortæller seks personlige
historier om de danske jøders flugt til Sverige, da den tyske
besættelsesmagt gennemførte den såkaldte ”jødeaktion” i
oktober 1943. Filmen kan med fordel ses forud for foredraget. Og kan findes på følgende link
http://www.auschwitz-dag.dk/sw88105.asp#516_74989
Hanna Skop er læreruddannet og har uddannet sig som
cand.pæd.psyk. Efter sin pension har Hanna Skop arbejdet
med formidling af jødedom i form af forevisning af synagogen og foredrag for forskellige interessegrupper. Foredraget
finder sted torsdag d. 28. januar 2016 kl. 19:00

Er du til Skoda
eller Audi?
Hvordan kan jeg blive klog på mig selv
og min nabo? Jeg kan gå på
opdagelse i min egen og naboens
garage eller i reklamer om biler!
Kom, og hør om, hvordan man konstruerer bilreklamer, der
passer til de mennesker, der ønsker en bestemt bil. Hvordan
tænker de mennesker, der køber franske biler? Hvad er der
ved mennesker med en Volvo eller en Fiat? Hvorfor holder
Renaulten på doktorens parkeringsplads, mens de store,
dyre biler holder på klient P-pladsen foran ”Penis enlargement clinic”.
Hvordan tænker en Golf GTI ejer? Hvorfor vil han hellere
høre motoren spinde fremfor, at den pruster som en tung
hest? Reklamerne vælger visse ord og vendinger frem for
andre. I reklamer er ingen ord eller vendinger tilfældige – de
er nøje udvalgt for at ramme den helt rigtige målgruppe.
Mød op til et foredrag, der veksler mellem teori og praktiske
eksempler og få et indblik i biler og deres ejere.
Elisabeth Pedersen er underviser på Næstved Gymnasium
og HF i fagene Dansk og Retorik. Hun holder foredrag
onsdag d. 24. februar kl. 19:00

NÆST

Den danske sangskat
Den danske sangkultur er gammel, og
de danske sange er soundtracket til
det danske samfunds udvikling. Både
tekstligt og musikalsk kan man finde
nogle af de fineste udtryk for den danske historie gennem tiderne.
Kom og syng med på en perlerække
af de danske sange. Musiklærer og
pianist, Lasse Bentz, leder aftenens program sammen med
2z, en af skolens musikklasser, som løbende vil fortælle om
nogle af sangene, deres indhold og samtid.
Lasse Bentz er underviser på Næstved Gymnasium og HF
i fagene Engelsk og Musik. Lasse og 2z holder foredrag
torsdag d. 10. marts kl. 19:00

Hjemløshed - frihed eller
forbandelse?
Hjemløshed er for mange enten
associeret med det frie liv på landevejen eller med et liv på samfundets
absolutte skyggeside. I virkeligheden
er årsagerne til hjemløshed meget
komplekse og forklaringerne på vejen
dertil er ofte lige så forskellige som de personer, der lever
med hjemløsheden som fast følgesvend.
I foredraget diskuteres omfanget af og årsagerne til hjemløshed i Danmark. Vi kigger på, hvordan livet som hjemløs
folder sig ud. Den gennemgående opfattelse af, at hjemløshed er lig med ultimativ frihed sættes på en prøve igennem eksempler på københavnske hjemløses hverdagsliv.
Esben Jacobsen er underviser på Næstved Gymnasium og
HF i fagene Historie og Naturgeografi. Han holder foredrag
torsdag d. 14. april kl. 19:00

Næstved Gymnasium og HF
Nygårdsvej 43 - 4700 Næstved - Tlf. 5572 0676
e-mail: skolen@ngh.nu - www.naestved-gym.dk
Facebook.com/naestvedGym

