Græsk Mytologi

Gilgamesh

Trojas fald, set med seersken Kassandras øjne.
Kassandra var ypperstepræstinde, seerske og datter af kong Priamos af Troja. Hun forudså Trojas
fald og endeligt. Men ingen troede hende. Hendes
syn var en friergave fra guden Apollon. Imidlertid
afviste hun hans frieri, og han gjorde gaven til en
forbandelse. Ingen skulle tro på hendes forudsigelser. Historien bliver fortalt med efterfølgende
fortolkning.

Det 6000 år gamle epos om Gilgamesh er 1.500 år
ældre end Homers Illiade og er fundet på lertavler
i 1875 i den Assyriske hovedstad Ninive.
Kvadet handler om Gilgamesh, der var konge i
byen Uruk i det nuværende Irak og hans venskab
med naturmennesket Enkidu.
Gilgamesh skabes af guderne og er en tredjedel
menneske og to tredjedele gud. Han er stærk og
uovervindelig og guderne beslutter af skabe Enkidu som hans ligemand.
De to venner udfører mange bedrifter sammen. De
kæmper mod himmeltyren med de gyldne horn og
dræber dæmonen Humbaba fra Cederbjerget. Da
Enkidu dør drager Gilgamesh til underverdenen
for at finde ham.
Historien fortælles og fortolkes.

Ægyptisk Mytologi
Den gamle spændende historie om Isis og Osiris.
Osiris blev konge af det gamle Ægypten. Han var
ordenens opretholder og tilbedt som agerbrugets
gud. Han blev gift med sin søster Isis, som stod
for frugtbarhed og havde magiske kræfter. Hun
blev befrugtet af hans guddommelige ild og fødte
gudebarnet Horus. Seth dræbte Osiris, parterede
ham og begravede hans legemsdele rundt om i
Ægypten. Horus ville have hævn for sin fader og
den voldsomme strid mellem Seth og Horus er et
centralt element i denne mytologi.
Historien fortælles og fortolkes.

Nordisk Mytologi
Nogle af de spændende historier fra den Nordiske
mytologi – fortalt og fortolket. Der fortælles fra
de gamle historier om Tor, Odin og Loke – samt
ikke mindst ragnarok, som slutter den gamle sagntid.

Charles Dickens: ”Et Juleeventyr
Fortalt og fortolket.
Foredraget starter med en kort biografi om forfatteren Charles Dickens og fortsætter med hans
dejlige eventyr - Fortalt og fortolket.

Et venskab og dets opløsning
H.C. Andersen besøgte Charles Dickens og
dennes familie på Gadhill Place England i 1857.
Dette besøg blev starten på et varmt og hengivent venskab, men et venskab med mange forhindringer, der endte i opløsning.

Jacques Lusseyran: ”Og der blev lys”
Jacques Lusseyran blev som otte årig blind ved
en ulykke. Han fortæller i sin bog: ”Og der blev
lys” om sit liv og arbejde i modstandsbevægelsen i Frankrig under 2. verdenskrig. Han endte
koncentrationslejren Buchenwald og fortæller
om det indre lys og den stærke tro på Gud, som
hjalp ham gennem den barske tid i lejren. En
spændende fortælling om et usædvanligt menneskes kamp for overlevelse. Et foredrag om et
menneskes integritet og styrke.
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Alexander d. Store og Aristoteles
Uden Alexander ville vi om Aristoteles ikke vide
stort andet end navnet. Uden Aristoteles ville
Alexander aldrig være blevet den vi beundrer.
Alexander den Store var en af verdenshistoriens
mest magtfulde skikkelser. Hvem var han egentlig? Var han en magtsyg tyran eller et storslået
genialt menneske? Som 13 årig fik Alexander en
af verdenshistoriens mest berømte lærere, grækeren og filosoffen Aristoteles. Aristoteles åbnede
Alexanders øjne for andre kulturer end den græske
og gav ham en glubende appetit på at udforske og
erobre denne verden.
Allerede som 20 årig stod Alexander i spidsen for
et felttog, der gik fra Albanien til Indien. I løbet af
de 12 år han regerede, ændrede han verden for
altid, inden han døde en mystisk død i Babylon
som 32 årig.
Foredraget fortæller om de to store skikkelser fra
verdenshistorien, deres samarbejde under Alexanders erobringer, men også tragikken i, at Alexander ikke nåede til verdens ende og ikke blev accepteret og lukket ind i ”Paradiset” Indien.
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