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FOREDRAG: BARNDOMMENS JAMAICA
Tag med til den eksotiske ø og hør om Kirstens usædvanelige barndomsoplevelser under det
engelske kolonistyre. Foredraget holdes af mor og datter - Kirsten Scherer og Elsebeth Sass,
der sammen har skrevet erindringsromanen ”Kærlighed og Kokospalmer” 				
			
Kirstens far, Henning P. Hansen, var Danmarks første plantevirolog, men det var ikke let at få fast
ansættelse som videnskabsmand under og efter krigen. Derfor greb familien chancen for en ny tilværelse, da Henning blev tilbudt en stilling på tropeøen Jamaica. I februar 1949 sejlede familien fra
et koldt, sønderbombet London med bananbåd over Atlanterhavet til et nyt liv i troperne. Kirsten
var dengang kun 10 år, og i dag husker hun alt fra årene under fjerne himmelstrøg. Dengang var
Jamaica engelsk koloni, og på busserne stod der ”ONLY FOR BLACK” og foran badeklubben stod
der ”ONLY FOR WHITE”. Livet var så anderledes her, og det var ikke altid nemt at falde til, hverken
for de voksne eller for børnene. Foredraget krydres med små uddrag fra bogen og således fortælles om familiens liv i stort og småt, i glæde og sorg mens tropestemningen spreder sig.
Kærlighed og Kokospalmer er baseret på en fantastisk samling af breve, korrespondancen mellem Danmark og Jamaica. Også regninger, artikler, en dagbog, et bogmanuskript, skolebøger, mv.
som er bevaret i alle disse år, er brugt til at gøre indholdet autentisk. Samlingen er historisk meget spændende, og kombineret med Kirstens minder er her en unik fortælling, som ingen andre
nogensinde vil kunne fortælle. Kirsten beretter levende og medrivende og med til foredraget er de
mange gemte ”skatte”.
Læs mere og se de hyggelige omgivelser på www.teatergaarden.dk
Venlige hilsner fra Kirsten Scherer og Elsebeth Sass
Kontakt Elsebeth på 61991522 - eller på mail: teatergaarden@gmail.com

Læsere siger om bogen:
”Tak for en super læseoplevelse!”, Eline Ahnfeldt, Boganmeder God bog.
”En rørende og velskrevet familiekrønnike”, Carsten Jensen, Vores Bøger
”Nu har jeg “slugt” bogen “Kærlighed og Kokospalmer”. Hvilken fortælling - den er forrygende...”, Gitte Vittinghus
“ ...Det var som en film foran mine øjne...ville være egnet som manuskript til en serie på TV...” , Birgit Gerretsen
”...Jeg må sige der var tårer og smil. Sol og regn. ”Bør læses!”, Elly Jensen
“...det er længe siden en bog har engageret mig i den grad... Øv!!!at jeg er færdig med den.“, Gunilla Larsen
” ”Dette er en bog, som man er nødt til at læse 2 gange - den er virkelig, på alle måder indholdsrig. Man er fuldstændig ” med på rejsen ” hele vejen...” Charlotte Madsen
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