Anbe fali nger a f Esbe n Ha nse ns fore drag
- Læs hvad foredrags-arrangørerne mener:

“Vi har ved flere lejligheder haft Esben Hansen som foredragsholder og har glædet os
over hans fremragende billeder og gode forklaringer, som vidner om en stor indsigt i
emnerne. Vi har også glædet os over at han taler tydeligt, klart og forståeligt. Vi giver
hans foredrag vores varmeste anbefaling.”
Steen Bluhme, bestyrelsesmedlem, OK-Klubberne i Aarhus.

”Esben Hansen har to gange underholdt borgere på Lokalcenter Brabrand med
spændende foredrag om henholdsvis Afghanistan og Peru. Esben Hansen har i særlig
grad været i stand til at levendegøre sine oplevelser fra studier i disse lande og har som
en ekstrem god formidler en dejlig evne til at medrive sine tilhørere. Især hans distinkte
måde at tale på, som føles naturligt for ham, var særdeles kærkomment til vores formål,
idet en del af tilhørerne har hørevanskeligheder. Her var der ingen problemer.
Foredragene har været velstrukturerede og er afviklet i en kombination af tale og
lysbilleder – og med tid til uddybende besvarelse på spørgsmål fra tilhørerne fra hvem
der er modtaget gode tilbagemeldinger.”
Foredragsudvalget på Brabrand Lokalcenter.

"De mange fremmødte fik et par fantastiske timer i selskab med Esben Hansen, der gav
en spændende og levende beretning om sit møde med den indianske stamme
"harakmbut", der bor dybt inde i Peru's amazon-jungle. Vi mener hvert et ord!”
Inge Sørensen, Skoleleder AOF Skive.

”Den 9. januar 2009 havde vi i Vor Frue Sogns Ældreklub film – og lysbilledforedraget,
"Skønhed i Kabul", ved etnografen Esben Hansen. Det var et godt og levende formidlet
foredrag, der viste stor viden om Afghanistan og stor indsigt i situationen og livet dér.

Foredraget blev ledsaget af gode lysbilleder, og som afslutning vistes filmen: "Kabul
Skønhed ", der giver et godt indblik i kvindernes vilkår.”
Birgitte Høher Ovesen, Vor Frue Kirke.

”Aktiv Video Klub i Skelagercentret havde et forrygende godt møde med Esben
Hansen, hvor vi fik en ny vinkel på det video-tekniske i reportagefilm. Men mest
givende var nok den medmenneskelige faktor, som blev illustreret i mødet med den
fremmede kultur i kvindernes verden, og den fantastiske indsats der gøres ved Røde
Kors-hospitalet for de benamputerede børn og voksne, som er krigens ofre, med de
mange landminer i Afghanistan. Vi glæder os til næste samvær med Esben Hansen.”
Erik Lund Nielsen, foredragskoordinator for Aktiv Video Klub.

"Esben har af adskillige omgange præsenteret Salaam DK som oplægsholder ved flere
af vores filmfestivaler rundt omkring i Danmark. Professionalisme, møde i øjen-højde
og aktuel vidensdeling er nogle af de områder, vi har værdsat meget i vores
samarbejde med Esben."
Celeste Elizabeth Arnold, Projektkoordinator Salaam Karavane.

”Foredraget om Afghanistan var spændende, oplysende og samtidig et supplement til
bogen om kvinderne i skønhedssalonen, som er beskrevet af en amerikansk kvinde, der
levede i Kabul i en periode på 3 år. Har man læst Drageløberen og måske set filmen
ville jeg mene, at man havde en god forhåndsviden om forholdet i landet. Men den
viden blev kendeligt udvidet i Esben Hansens foredrag. Desuden var Esben Hansens
måde at inddrage forsamlingen på meget engageret, medrivende og vidende, hvilket
gjorde foredraget og filmfremvisningen til en stor oplevelse.”
Kirsten Locht, foredragskoordinator Århus Lærerforenings pensionister.

