INVITATION FRA DET DANSKE AFRIKA SELSKAB
TIL ASIA HOUSE DEN 27. MAJ 2016, kl 15.00
En eftermiddag med eventyreren, globetrotteren og filmmanden Jens Bjerre
Jens Bjerre (født 16. marts 1921 i Maribo) er eventyrer, forfatter og filmmand. Han er
uddannet journalist ved dagblade i provinsen. Under besættelsen var han aktiv i
modstandsgruppen BOPA. Han startede som Freelance rejsejournalist og
foredragsholder fra 1947. Bjerre tog i 1947 til Sydafrika, hvor han stiftede
bekendtskab med san-buskmændenes kultur. Året efter vendte han tilbage og optog
filmen Kalahari, der giver et indblik i dette folks ritualer. I 1960'erne tilbragte Bjerre
en længere periode sammen med aboriginerne i Northern Territory, Australien.
Allerede i 1954 udgav han sin første bog “Blandt menneskeædere på Ny Guinea” om
sine oplevelser, og siden har han udgivet “Kalahari – Atomtidens stenalder” (1958),
“Gensyn med Stenalderen” (1963), “Endnu lever eventyret” (1971” og senest
“Forsvundne verdner – 50 år blandt naturfolk” fra 2005.
Som den første dansker nogensinde har Jens Bjerre modtaget den fornemste hæder
og ære, som Royal Geographical Society - det London-baserede selskab, der siden sin
stiftelse i 1830 har talt prominente medlemmer som Charles Darwin, David
Livingstone og Robert Scott - kan uddele . Bjerre stiftende medlem af Det Danske
Afrika Selskab og var formand for den danske udgave af Eventyrernes Klub i 1977 og
er det eneste nulevende æresmedlem af klubben.
Jens Bjerre vil den 27. maj beære Det Danske Afrika Selskab med sin tilstedeværelse
ved et arrangement, hvor filmen om Buskmændene i Kalahari vil blive fremvist og
hvor Jens Bjerre vil kunne besvare spørgsmål fra foreningens medlemmer.
Mødet afsluttes med en forfriskning med Sydafrikanske vine.

TILMELDING TIL: PETER SCHØNSTED
MAIL: peter.schoensted@webspeed.dk
TELF. 38197176
Senest den 22. maj 2016
Pris incl. drikkevarer og snacks:
kr. 100.00 – gæster kr. 150,- som bedes indbetalt på
Konto 2150 8350007263.
Jeg ønsker at deltage:
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Gæst_____________ antal personer i alt_____________
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