Foredrag ved antropolog og eventyrer Nicolai Bangsgaard
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Om foredragsholderen:
Nicolai er uddannet antropolog og har sammenlagt
rejst i mere end 7 år i 70 lande.
Han er en passioneret fotograf, har arbejdet som
freelance-journalist undervejs og har adskillige gange optrådt i
TV, radio, magasiner, ugeblade og aviser i Danmark og i udlandet.
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Vejen til foredraget
For booking eller spørgsmål, kontakt venligst Nicolai
på nb@worldtravellers.dk eller på #21 85 87 90.
Hent yderligere information om ekspeditionen
på www.worldtravellers.dk

This print is powered by

www.worldtravellers.dk

1.413 dage, 62.000 km, 53 lande, 6 kontinenter, 6 cykeltasker, 1 mand og 1 cykel
Var nogle af ingredienserne i Nicolai Bangsgaards imponerende og unikke ekspedition jorden rundt på cykel

• selvmotivation og målrettethed
• vigtigheden af at turde og nødvendigheden af at sætte små mål for at nå store drømme
• verdens sociokulturelle/geograﬁske skønhed
• at ﬁnde tryghed i det uvisse
• at turde følge sin drøm og sit hjerte
• glæden til livet (også i modgang/modvind)
• tillid til sig selv og til naboen

Enestående illustreret

Med et imponerende lyd-, billed, og videomateriale giver Nicolai en personlig
og livsbekræftende fortælling om højdepunkter og nedture, om glæder og savn, om livslyst og frygt,
og er et forfriskende bevis på, at verden er uendeligt meget bedre end sit rygte.
Hør (og se) bl.a om:
• magien og isolationen ved krydsningen gennem den australske outback
• cykelstyrtet i 4.800m i Tibets ubarmhjertige, iskolde mennesketomhed
• hvordan de planlagte 2 ekspeditionsår blev til 4
• sorgløse superdage på paradisiske Stillehavsøer
• det javanesiske bryllup i svedig Lycra og cykelsko
• det chokerende jordskælv en nat i Indonesien
• en vanvittig topfart på 108 km/t (!) på den fuldtlastede cykel
• hvordan man kan rejse 202 charterferier i træk uden regulær indkomst
• verdens bedste gensynsknus med familien

Foredraget kan tilrettelægges

efter målgruppe, interesseområde, alder og individuelle behov. Varigheden er omkring 1½ time og
kan suppleres med en spørgerunde af ca. ½ times varighed.

Kommentarer på foredraget:

”

Nicolais inspirerende foredrag om sin 4-årige odyssé - Danmarkshistoriens længste
– er et fantastisk og originalt feltstudie i:

”
”

Underholdende og visuelt dragende foredrag

Yderst spændende, interessant
og tankevækkende foredrag

”

Din sublime formidlingsevne
og begejstring kan tryllebinde og
inspirere rigtigt mange mennesker

”

Du bliver vores generations Jacob Holdt

”

