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Foredrag

- alle er velkomne

DET AMERIKANSKE PRÆSIDENTVALG 2016
MANIPULATION

DEPORTERET FRA DANMARK TIL
RAVENSBRÜCK OG THERESIENSTADT ØJENVIDNEBERETNING
DEN DANSKE SANGSKAT

KINA: VEN ELLER FJENDE?

”HJÆLP - VERDEN ER MÆRKELIG”

Disse spørgsmål og temaer kan du blive
klogere på, når Næstved Gymnasium og
HF byder indenfor til foredrag.

Forældre, elever og interesserede borgere
er meget velkomne.

Foredragene er gratis og kræver ingen tilmelding.

Alle foredrag foregår i U144 og starter kl 19.00
undtagen musikaftenen, som afholdes i skolens
musiklokale (se skiltning på dagen).

Det amerikanske
præsidentvalg 2016
Underviserne Steen Heesager
og Torben Kirk:
26/10-16
Donald Trump eller Hillary Clinton?
Det amerikanske valg finder sted
den 8. november, og hele verden følger
med. Her i Europa finder mange mennesker i stigende grad de republikanske præsidentkandidater ”problematiske”. Hvordan kan amerikanerne finde
på måske at vælge Donald Trump?
Amerikanerne selv ser tydeligvis noget
andet i kandidaternes politiske budskaber og i de partier, som kandidaterne
repræsenterer, end vi gør i Europa. Vi vil i løbet af foredraget give et billede af de to store partier: Republikanerne og
Demokraterne, deres vælgergrupper og vælgeradfærd. Med
eksempler fra de aktuelle kampagner vil vi ridse nogle historiske sammenhænge op, som belyser, hvor visse politiske
budskaber kommer fra, fx Trumps holdning til mexicanere.
Helt overordnet skitserer vi det amerikanske politiske system
og nogle konsekvenser af denne opbygning. Vi vil desuden
komme ind på den fragmentering, som i stigende grad finder
sted i det amerikanske samfund. Det handler bl.a. om race,
økonomi og uddannelse - hvilket betyder, at det bliver stadig
sværere at finde en præsident, som er samlende for det store
flertal.

Manipulation
orfor?
- hvordan og hv
Underviser Mathias Larsen:
17/11-16
Manipulation er et livsvilkår. Du trækkes
dagligt rundt i manegen af medier, politikere, reklamefolk, påståede venner og
påståelige kærester - og du og din hjerne
er ikke et hak bedre selv.
Dette foredrag vil kigge på den såkaldte virkelige verden, og
hvordan vi uundgåeligt manipulerer med og manipuleres af
ord, tal og det løse. Det handler om at gennemskue de mest
almindelige tricks, så man bedre kan stå imod, men også om
at lære at leve et liv fyldt med kronisk manipulation. Foredraget giver nu 33,3% mere værdi per minut og er helt uden
tilsætningsstoffer, så skynd dig, mens der stadig er pladser.
Det handler om din fremtid.

Deporteret fra Danmark
til Ravensbrück og
Theresienstadt
Øjenvidne
Ib Katznelson:
2/2-17
Ib var to år gammel, da han og hans
forældre i 1943 forsøgte at flygte fra
den nazistiske besættelsesmagt til Sverige. Ved en dramatisk aktion på Amager blev familien arresteret og sendt
til Horserødlejren. Sidenhen blev de sat på en transport til
Theresienstadt, som blev afbrudt i nærheden af Berlin. Ib og
hans mor blev i stedet ført til Ravensbrück, en af nazisternes
mest berygtede KZ-lejre for kvinder. Først efter fem måneders indespærring i Ravensbrück med alvorlige sygdomme og
sult kom de videre til Theresienstadt. Her var de fanger i det
næste år, indtil de kom til Sverige med De Hvide Busser. Hør
historien om Ib og hans familie.

Den danske sangskat
Underviser Lasse Bentz:
23/02-17
Den danske sangskat er en diffus størrelse – men alligevel er det noget, de
fleste har en forestilling om, hvad er! Den
går som en rød tråd gennem det danske
samfunds udvikling og kan bedre end det
meste udtrykke den danske kultur og folkesjæl.
Igen i år holder vi sangaften på Næstved Gymnasium og HF.
Så kom og bliv klogere på vores fælles historie og nutid, og
nyd det særlige, der opstår når vi synger – sammen!
Musiklærer og pianist, Lasse Bentz, leder aftenens program
og vi får måske endda besøg af et par solister fra skolens
musikklasser.
I år synger vi i skolens musiklokale (se skiltning på dagen).

Kina: Ven eller Fjende?
Underviser Simon Gjerø:
16/3-17
Volvo er blevet opkøbt, ligeså er Saab og
B&O stærkt på vej. Står der Huawei på
din mobiltelefon eller Lenovo på din bærbare? Der er en god sandsynlighed for
det, fordi de kinesiske rigmænd og store
koncerner står i kø for at erobre verdensmarkedet.
Kinas militær opruster og gør krav på bittesmå øer ude i havet
1000 km væk fra fastlandet, og ingen tør gøre noget. Kina
gør krav på indflydelse på Nordpolen, selvom landet slet ikke
er i nærheden. Kina vil bygge højhastighedstogbane over
Sibirien til USA’s vestkyst og er med massive investeringer
ved at åbne en ny Silkevej, der går helt til Afrika.
Drømmer Kinas præsident Xi Jinping om at true USA’s position som eneste supermagt? Er han en ny formand Mao, og
ender vi med en ny kold krig? Er Kina ven eller fjende?

”Hjælp elig”
verden er mærk
Underviser Martin Frøling:
27/04-17
Foredraget vil handle om to af fysikkens store teorier fra starten af det
20. århundrede, kvantemekanikken og
relativitetsteorien. Disse teorier gjorde
på meget radikal vis op med tidligere
tiders verdensforståelse. Det viser sig, at når vi ser verden
på meget lille (atomar) skala eller ved høj fart (tæt på lysets),
så ophører tingene med at opføre sig normalt. Foredraget vil
fokusere på en række fænomener, som trodser enhver sund
fornuft. Man fristes til at kalde det vås - eller magi: Objekter kan pludselig befinde sig flere steder på en gang, eller
undslippe gennem massive vægge. Katte kan være både
døde og levende på samme tid, og ens armbåndsur går langsommere, når man tager en tur med et passagerfly.
Men den er god nok - verden er meget mere sær, end man
med rimelighed kunne forvente.
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