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Foredrag Frit! Klaus Kjøller Hent PDF Forlaget skriver: Bogen rummer en række unikke foredrag holdt af den
danske foredragsholder som forleden på TV dukkede op i en ørken i Mongoliet sammen med sine tilhørere.

Før han blev kendt, har han i mange år – ubemærket af offentligheden – holdt foredrag i hele landet. Også i
nogle af landets fineste forsamlinger, bl.a. Folketingets præsidium, Videnskabernes Selskab. Et foredrag (i

Dansk Sprognævn) er overværet af Hendes Majestæt Dronningen.

De unikke foredrag er blevet optegnet af en ukendt, anonym ildsjæl som har fulgt foredragsholderen i
længere tid.

Blandt foredragene er bl.a.:

• Taler man bedst i modvind eller i medvind? (Holdt på seminar for TV 2’s studieværter).
• Om foredrag som virksomhed (Holdt i anledning af beskæftigelsesprojekt for langtidsledige i Allinge-

Gudhjem kommune, Bornholm).
• Kvalitativ kvanteforklaring af demokratiets intimblokade, eller: Hvorfor er der så mange tumper i politik?

(Demokratisk Forum, Brovst).
• Findes der en femte dimension? (Begyndt på Engholmskolen, Allerød, for Folkeuniversitetet i Aarhus. Endt

i Gobi-ørkenen, Mongoliet).

Foredragsholderen har dog svært ved at holde sig til emnerne. Og det er ikke klart om han overhovedet
ønsker det. Han gribes af associationer og improviserer frit. Ofte med kraftige reaktioner fra publikum.
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