Nordisk fortidsformidling

Adam Wagner

– historiker, forfatter og foredragsholder
Mine foredrag spænder over et rigt udvalg af emner,
og jeg formår at komme rundt om et emne og i dybden
med det, samtidig med at formidlingen forbliver levende
og forståelig for tilhørerne.
Ved flere foredrag viser jeg billeder, men aldrig som
erstatning for mundtlig formidling. Billederne skal illustrere og levendegøre.
Se mine foredragsemner på bagsiden, hvor jeg også
giver en nærmere præsentation af mig selv.
Et foredrag koster 3000 kr. (plus befordring).

Ring og hør nærmere eller træf aftale på telefon nr.
21 53 06 58
eller skriv til mig på e-post
magisterwagner@gmail.com

Forstander Christian Schou, Højskolen Marielyst, har givet mig følgende skudsmål:
»Jeg bruger med stor fornøjelse Adam Wagner som gæstelærer og foredragsholder
her på Højskolen Marielyst.
Som foredragsholder er hans force en fornem mundtlig formidling, hvor han alene med det blotte ord
formår at fange publikum og holde god kontakt til dem. Han evner tillige at bevare overblikket over
sit stof, også når det er stort og komplekst og også selvom han taler uden manuskript.
Jeg giver ham mine bedste anbefalinger med på vejen.«
(Flere anbefalinger og referencer kan fremsendes, hvis det ønskes.)

nordisk-fortidsformidling.dk
Jeg tilbyder følgende foredrag:
DANMARKS HISTORIE
u Dannevirke – Nordens største oldtidsminde
u Danske skæbner fra besættelsestiden
u Danskhed i middelalderen
u Danskhedens historie
u Genforeningen i 1920 og tiden op til
u Hvad man dog hører! – Myter i Danmarks
historie
u Kirkehistorien og Genforeningen
u Martin A. Hansen og modstandskampen
u Skånelandene – det gamle Øst-Danmark
u Sydslesvigs danske rødder
u Vender og daner – to nabofolk i vikingetid
og middelalder
NORDENS HISTORIE
u De nordiske folkeslags historie
u Islands historie – kort fortalt
u Nordboerne på Grønland
u Norges historie – kort fortalt

u Normannerne – fra vikinger til korsfarere
u Vinlandsrejserne – Amerikas opdagelse i
vikingetiden
KULTURHISTORIE
u Dannebrogs historie
u De islandske sagaer
u Det danske sprogs historie – kort fortalt
u Europæiske folkeslag gennem tusind år –
nedslag i historien
u Fra skjaldekvad til bodssalmer – på strejftog
i ældre dansk litteraturhistorie
u Jul og sankthans – årets gang i nordisk tradition
u Nissen, trolden og nøkken – gammel nordisk
vættetro
u Norden – de fælles rødder
(Runerne) – historie, sprog og mytologi
u
u Saxo og det danske
u Saxo og hans krønike
u Snorre og hans kongesagaer

Lidt om mig selv: Mit navn er Adam Wagner, og jeg er født i
1975. Jeg er mag. art. i historie fra Københavns universitet, hvor
jeg også har afsluttet studier i faget dansk. I min uddannelse
indgår bl.a. oldislandsk. Jeg arbejder for tiden som underviser i
gymnasiet i både historie og dansk. Tidligere har jeg arbejdet på
Nationalmuseet, Frihedsmuseet og Svendborg Museum; bl.a. som
assistent for runologen Marie Stoklund. Jeg har skrevet to bøger:
Danskhed i middelalderen og Tobak til tiden. Begge blev rosende
omtalt i bl.a. Historisk Tidsskrift. Jeg har også bidraget til andre
bogudgivelser og har skrevet et væld af artikler, anmeldelser og
kronikker om især historiske emner. Desuden har jeg arrangeret
historiske busture, lavet museumsudstilling m.m.
Ud over Danmark har jeg har boet både på Island og i Norge.
Kontakt mig på tlf.-nr. 21 53 06 58 eller på e-post magisterwagner@gmail.com
Læs mere på: min virksomheds hjemmeside: nordisk-fortidsformidling.dk
min historie-blog: dunklevaeld.blogspot.com
min personlige hjemmeside: adam-wagner.dk

