Tilbud om foredrag / fællestime /
temadag efteråret 2013:

I november 1963 faldt den amerikanske præsident John F. Kennedy som offer for en snigmorders kugle
i Dallas, Texas ... Til trods for snart 50 års intens efterforskning, myndighedernes forskelligartede redegørelser og den officielle afslutning af sagen føler meget få iagttagere sig i dag overbeviste om, at mordet er definitivt opklaret. Her i 50-året vil emnet givetvis blive taget op til fornyet behandling af medierne ...
Forfatter og foredragsholder, lektor Finn Madsen, har siden udsendelsen af Skuddene i Dallas - énmandsværk eller sammensværgelse (1988), Kennedy-mordet/Kennedy Assassinated!, 1-2 (1993 og
1996) samt Kennedy-mordet og Internettet. En materialesamling (1999) fortsat sit arbejde med præsidentmordet.
Vi tilbyder et foredrag over JFK-mordet efter følgende retningslinier:
Finn Madsen vil på baggrund af sit arbejde med og sin forskning i præsidentmordet gennemgå omstændighederne omkring drabet på den amerikanske præsident.
Herefter vil de officielle undersøgelser og de vigtigste kritikeres teorier og spekulationer omkring
årsagen til mordet, Oliver Stones berømte film JFK og den allernyeste litteratur på området blive diskuteret.
Endelig vil Finn Madsen på baggrund af adskillige studierejser til Californien, Washington, New
York, Boston og Dallas, Texas – med genbesøg i Dallas i dette efterår – søge at gøre status over dét, der
af forskere er blevet betegnet som 'århundredets forbrydelse'.
Arrangementet vil foruden fremvisning af billedmateriale også omfatte afspilning af lyd- og videomateriale med sekvenser af samtidigt filmmateriale, fx den berømte Zapruder-film.
Foredragsholderen medbringer selv bærbar PC med billed-,
lyd- og filmmateriale m.h.p. tilslutning til skolens anlæg.
Foredraget lægger i høj grad op til debat med tilhørerne.
q Foredrag: 2 lektioner inkl. diskussion/spørgetid. – Pris: kr.
4.200,- + transport og 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 det historiske eller nutidige USA).
Pris: kr. 7.400,- + transport + evt. overnatning.
Foredragsholderen kan kontaktes gennem forlaget.
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