Andre foredrag og koncerter:
En fremmed forsøger at forstå

En Flygtnings Fortælling

Foredrag med musik fra Mellemøsten
Hvad jeg oplevede i mødet med en flygtning - og hvad han oplevede i mødet
med mig.

Fortællinger fra et rejseliv

Foredrag med musik
Morsomme og absurde rejseberetninger og fortællinger om
at bo sammen med mennesker fra andre kulturer.

Karen Blixen og Kenya

Teater, foredrag og afrikansk musik. sammen med kenyaneren Reagan Oduor
Om Karen Blixens syn på Afrika og en kenyaners syn på Karen Blixen.

Et lille lys i et stort mørke - Armenien og Karen Jeppe

Foredrag og koncert med armensk musik sammen med Amalie Asmild
Beretningen om det armenske folkemord og danskeren Karen Jeppe Armeniernes “Mother Theresa”

Musikunderholdning:
Ungdommen er ikke, hvad den har været - og det har den aldrig
været

Musikoptræden med en teenagedreng, der får sin mor tilsat akkompagnere
sig til sangene om alt det, han ikke må - men gør alligevel.

Den musikalske familie

Elskede schlagere sunget og spillet af en 13-årig med både glæde og talent,
akkompagneret af sin mor og søster.

Jeg er bare flygtet fra krigen
Hvorfor skulle nogen være interesserede i at høre min historie?

Musik til fest og diner - med duo eller trio

Til receptioner, jubilæer, byfester, fødselsdage og meget mere.
Musik til spisning og dans.

Ved historiefortæller og musiker Helle Asmild

En Flygtnings fortælling
“En Flygtnings Fortælling” er historien om en flugt og et
møde med Danmark og med den danske kultur.
Det er en stærk og rørende beretning om en flygtnings kamp
for at leve og overleve under hårde forhold og om at skulle
tilpasse sig en ukendt kultur.
Helle Asmild inviterede en flygtning til at bo i sin familie, og
sammen forsøger de at få vished om hans brors skæbne den bror, der forsvandt på turen over Middelhavet.
“En Flygtnings Fortælling” er et foredrag, der rører ved vores
medmenneskelighed og får os til at se os selv og hinanden i
et nyt perspektiv.
Det er et indblik i en menneskeskæbne og en fortælling om
håb og savn - men også en fortælling om tilgivelsens
frisættende kraft.

Varighed 60 - 120 min.
Pris 4.000 kr. + transport fra Skanderborg
Kontakt Helle Asmild:
Tlf.: 29 32 21 33
Mail: helleasmild@hotmail.dk

Historiefortæller
Helle Asmild

Helle Asmild er foredragsholder, historiefortæller og musiker med
stor kærlighed til kulturmøder.
Fra sine egne rejser og fra sit samvær med mennesker fra mange
forskellige steder ved hun udmærket, hvor forskellig verden kan se
ud, når forskellig opvækst og kultur farver den linse, som vi ser den
igennem.

Uddrag af anmeldelser af “En Flygtnings Fortælling”
Den 1. februar 2019 skrev sognepræst Lise Thorbøll Melchiorsen,
Hadsten Storpastorat:
Hun er historiefortæller og formår med sin store indlevelse at videregive et
andet menneskes livshistorie ved at danne billeder og følelser i tilhørernes
hoveder. Det er godt gjort. Det er rørende og vedkommende.
Den 3. marts 2019: Dorit Skovmand fra Pjedsted-Bredstrup
Foredragsforening:
Vi fik bare så meget mere end en fortælling om en flygtning. Helle er en
gudsbenådet fortæller, der kan fremkalde billeder på ens nethinde af
mennesker, steder og hændelser, så man tror, man har set dem.
Den 8. marts 2019 skrev Niels H Elberling:
En virkelig god form, en fin diktion og en præcis timing.
Alle anmeldelserne (+flere) kan ses i deres fulde længde på hjemmesiden:
www.helleasmild.dk

