Tilbud om fællestime / foredrag /
temadag:

"Amerikanske tilstande!" – Udtrykket er her i landet absolut ikke ment som en ros eller et positivt udsagn.
Det har i årevis været anvendt i debatten, når man har ønsket at tage afstand fra forskellige amerikanske
fænomener, som man ikke fandt passende for danske forhold. Foredragsholder, historiker og underviser i
engelsk Finn Madsen diskuterer – med udgangspunkt i sine mange rejser til USA og sine seneste udgivelser USA og verden (2007) og Det amerikanske samfund (2012) – udtrykket "amerikanske tilstande".
Flg. emner vil blive belyst:
• den anmassende amerikanske selvbevidsthed
• USA efter finanskrisen: privatkapitalismens endeligt?
• fascinationen og udbredelsen af skydevåben
• den skæve indkomstfordeling i USA
• demokrater vs. republikanere
• kristen fundamentalisme og religiøs fanatisme
• fattigdom i USA og Europa
• den nye sygeforsikring og dens virkning
• ghettodannelse og kriminalitet
• står Obama for en ny amerikanske klimapolitik?
• uddannelsessystemet fra high school til universitet –
en sammenligning med Danmark og EU
• Skiferolie og -gas: USA som verdens energi• eksportør?
• USA i verden: en ny og anderledes udenrigspolitik?
Foredraget/fællestimen lægger i høj grad op til debat med tilhørerne, og foredraget og de evt. øvrige lektioner vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige interesser, fx gennemgåede emner og temaer i
undervisningen. Der vil blive vist forskelligt billed- og filmmateriale via PC og lysprojektor. Det er derfor
vigtigt, at der kan disponeres over en projektor tilkoblet lydanlæg, således at alle deltagere sikres det fulde
udbytte af video- og illustrationsmaterialet. – Bærbar PC medbringes af foredragsholderen.
q Fællestime/foredrag: 2 lektioner à 45 minutter, inkl. diskussion og spørgsmål. – Pris: kr. 4.200,- +
transport + evt. overnatning.
q Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter – fx fællestime/-foredrag for alle skolens elever (2 lektioner) og 3-4 lektioner i forskellige klasser som 'gæstelærer' (fx med udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning om USA). Udvalgte lektioner kan være engelsksprogede. – Pris: kr. 7.400,- +
transport + evt. overnatning. – Kontakt forlaget for nærmere aftale.
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