Eventyrlige foredrag med Michael O. Jørgensen
De store menneskeaber.
Oplevelser med de store menneskeaber i fangenskab og naturen.
En aften med chimpanser, Gorillaer m.fl. Betagende og til tider rørende historier om vore
nærmeste slægtninge, om deres naturlige liv og om møder med dem i fangenskab og naturen. Om
etik, fascination og arv.
Michael Jørgensen har arbejdet med de store menneskeaber som dyrepasser og leder af primat
afdelingen i blandt andet Københavns zoologiske have, desuden har han siden 1988 rejst og
arbejde som konsulent og rejseleder i blandt andet Afrika og på Borneo. Mødet med de store aber i
naturen er som at se i et spejl som aldrig skuffer… men udelukkende giver anledning til
fascination og betagelse.
Et foredrag med hands on oplevelser med vores nærmeste slægtninge og en brændende
passion for emnet. Om skindangreb i bushen, ”venskaber”, om halvbedøvede chimpanser på
Frederiksberg, om geværer, naturbeskyttelse, fortvivlelse og håb.

Galapagos øerne, et skatkammer af mystiske skabninger.
Darwin tilbragte 5 uger på Galapagos og kom sig aldrig over det, Michael O. Jørgensen har besøgt
øerne 16 gange og bliver lige begejstret hver gang han vender tilbage. Drageligende Havleguaner,
dragende kæmpeskildpadder, finker, suler, fregatfugle og unikke landskaber.
Som dreng ”lånte” Michael O. Jørgensen, biologilærens dias serie om ørene og drømte sig ud
blandt de mystiske dyr. I dag er Michael er atter forsonet med sin biologilærer, billederne er
tilbageleveret og Michael har bidraget med adskillige artikler og foredrag om øerne.
Desuden kommer bogen Vilde oplevelser i Ecuador og på Galapagos i 2020.

Vi besøger Galapagos øerne over og under vandoverfladen i dette underholdende og til tider
særdeles humoristiske foredrag om besøg på øerne.

Afrika – vor vugge
Afrika er menneskehedens vugge, et dragende kontinent med et betagende dyreliv, en
fascinerende farverig befolkning og en storslået natur. Vi er måske genetisk tryllebundne til det på
en gang mystiske og tiltrækkende kontinent.
Michael O. Jørgensen kalder kontinentet for sit andet hjem, en dyb oprigtig kærlighed til såvel
befolkning som natur og dyreliv, har i 35 år bragt MOJ tilbage til kontinentet igen og igen, i korte
og længere perioder som rejsende, rejseleder, underviser og konsulent.
Lige siden den tidlige barndom vidste Michael, til stor forbløffelse for hans hovedrystende
forældre, at han en dag ville tage til Afrika. Første plan var at tage barndommens kærlighed
Susanne fra 2. sal med, ligesom i sangen om skorstensfejeren. Det blev ikke rigtigt til noget, men
drømmen fortsatte og satte lærer og forældre på en hård prøve. Det lykkedes og det er nok det
værste tossen har gjort, siden 1984 har det røde støv kaldt ham tilbage igen og igen. Michael O.
Jørgensen har skrevet adskillige artikler om kontinentet og er forfatter til bogen Vilde oplevelser i
Østafrika.
Om kærlighed, ærlighed, sultne løver, undslupne bavianer, aggressive gorillaer, uberørt natur,
krybskytteri og håb.

Foredragene bookes direkte på moj@biozooinformation eller +45 3136 0080.

