
Hermed vil vi gerne præsentere et udvalg af 
foredrag, som alle bygger på oplevelser fra vore 
mange spændende rejser.

Vi har gennem et langt liv rejst i mere end 40 
lande, hvor vi fortrinsvis har vandret i bjergene. 
Her har vi fordybet os i kulturer, landskaber og 
blomster.
 
Læs mere på: www.joern-dannesboe.dk

Jørn Dannesboes rejseforedrag   

"Den Gyldne Trekant" Thailand 2013
Landskabet i det nordlige Thailand er meget smukt. Her 
var nye oplevelser hver dag: Sejltur på Mekong floden, 
besøg i landsbyer med etnisk befolkning, elefantridt, aber, 
gyldne templer og kulørte markeder.
En foredrag spækket med fantasi og eventyr.

Sikkim 2012
Sikkim er den nordligste provins i Indien. Den er klemt inde 
mellem Nepal og Bhutan. Der findes 40 arter af 
rododendron i Sikkim, og vi så halvdelen i blomst.
Vi mødte en særdeles venlig befolkning, en fantastisk 
natur og smukke planter fyldte os med gode indtryk.

Rockey Mountains 2011
En spektakulær oplevelse startende i "Rockey Mountains 
National Park". Herfra videre til "The Badlands" i South 
Dakota, og nordvestover til "Yellowstone National Park" 
med geysere, bisons og bjørne.
En plante- og landskabsserie med mange dejlige billeder.

Peru og Bolivia 2011
Turens højdepunkt blev besøget i Machu Picchu, hvor vi i 
dejligt vejr gik omkring i flere timer og beundrede, hvad der 
her var skabt af inkaerne for ca 500 år siden. 
Videre over Andesbjergene til Bolivias hovedstad La Paz i 
knapt 4000 meters højde. En kulturhistorisk oplevelse af 
de store med slutpunkt ved Amazonflodens bred.

Forårstur til Bhutan i 2010
Vor indfødte guide var klædt i nationaldragten, når vi 
besøgte buddhistiske klostre. Vi kom her helt tæt på en 
livsstil, som ligger langt fra vor egen. Her var ro og tid til 
meditation. Venlige mennesker i unikke omgivelser var 
indtryk, som huskes længe efter.
En spændende billedserie med vægt på kultur og natur.

Yunnan og Sichuan i sommeren 2009
Denne gang kunne vi glæde os over den rige flora. Vi 
oplevede også den lokale befolkning plante ris på de små 
marker. Flere besøg i historiske byer var et ekstra plus.
Overalt mødte vi en venlig og hjælpsom befolkning, og om 
aftenen samledes vi ved det runde bord, hvor delikate 
middagsretter blev båret ind.

Yunnan i foråret 2008
Historiske byer, bølgende landskaber og i hundredvis af 
kinesere på markarbejde gjorde turen ekstra spektakulær.
Et foredrag med stor bredde i kraft af planteportrætter 
som er suppleret med billeder af landskabsmæssig og 
kulturel karakter.

Ecuador 2007
Dette spændende og forskelligtartede land, som er 
beliggende på ækvator i Sydamerika, danner rammen om 
en stemningsfuld rejseskildring, hvor der er lagt vægt på 
mennesker, miljøer og natur.

Patagonien november 2008
Turen startede helt mod syd ved Magellan Strædet og gik 
over de næste tre uger nordover langs grænsen til Chile. 
Foredraget byder på spændende planter, mageløse 
landskaber og endeløse vidder, som har printet sig i vores 
erindring, bl.a. den store Perito-Moreno gletscher.

  Praktiske oplysninger
  Foredragene varer i ca. 2 timer. 
  Pris 3000 kr. 
  Kørsel beregnes efter statens laveste takst fra 
  vor adresse.

       Jørn Dannesboe - Tjørnevej 1 - 3550 Slangerup - telefon 47 33 33 20
e-mali: joerndannesboe@gmail.com web: www.joern-dannesboe.dk
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