
Tilbud om fællestime/foredrag/
temadag:

         

                    International             
                    politik og økonomi

Foredragsholder og historiker Finn Madsen vil i sit perspektiverende indlæg og med udgangspunkt i sine hyp-
pige rejser til USA, Fjernasien (Beijing, Xi'an, Hong Kong, Shanghai, Taiwan, Sydkorea og Japan) og i Euro-
pa diskutere

• den amerikansk-europæiske økonomiske krise siden 2008 contra de asiatiske vækstmotorer
• konsekvenserne af den amerikanske præsident Barack Obamas genvalg
• det vestlige demokratis fallit? – i en verden hvor ikke-demokratiske værdier synes at vinde større og

større indflydelse, fx i Rusland og Kina
• det økomisk/militære spændingsfelt mellem især USA og Kina.
• hvor er EU på vej hen - økonomisk, politisk, indflydelsesmæssigt?
• Danmarks internationale placering, der synes at pege i retning af fortsat økonomisk nedtur

Generelt gælder det, at foredragets indhold på forhånd kan aftales med foredragsholderen m.h.p. særlige øn-
sker. 

Foredraget/foredragene – der vil blive ledsaget af mindre videosekvenser – lægger i høj grad op til debat med
tilhørerne, og fællestimen og de evt. øvrige timer vil blive tilpasset tilhørernes forudsætninger og særlige
interesser. Der vil endvidere blive vist forskelligt billed- og lydmateriale via bærbar PC. Det er derfor vigtigt,
at der kan disponeres over en lysprojektor med lydanlæg, således at alle deltagere sikres det fulde udbytte af
billed- og filmmaterialet. – 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 Supertilbud! Studie-/temadag: Indtil 6 lektioner à 45 minutter, fx fællestime/foredrag for alle skolens
elever/udvalgte årgange (2 lektioner) og op til 4 lektioner i forskellige klasser som gæstelærer (fx med
udgangspunkt i emner fra klassernes daglige undervisning). – Pris: kr. 7.400,- + transport og evt. overnat-
ning.

I forbindelse med foredrag eller temadag udleveres en DVD til arrangøren med foredragsholderens ajourførte
AV-materiale samt et bibliotek med et meget stort antal danske og internationale rapporter. Dette materiale
kan gøres tilgængeligt for elever, studerende og undervisere via skolens intranet. 
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