”Tilbage til det rigtigt gode liv”
Event med og foredrag om kunstneren Per Hillo
Kom og se kunstneren male live på scenen i parløb med Ulla Nyemanns storytelling om Per
Hillo, hans opvækst, måden han blev kunstner på og om alt det, som den mand får fra
hånden i dag. Ulla fortæller, så du både griner og græder – og du går hjem en varm oplevelse
rigere. Efter foredraget har du naturligvis mulighed for at møde kunstneren og storytelleren
over en snack og et glas..
Gøgereden i Slagelse
Foredraget handler om at træde ud af hamsterhjulet, inden det er for sent. For Pers
vedkommende nåede han at havne helt derude, hvor ingen mennesker bør opholde sig. Dette
er fortællingen om den Per Hillo, der pludselig oplevede at være som en Jack Nicholson i
Gøgereden og om, hvordan Per fik drejet livsspiralen fra total kaos til en kreativ tilværelse i
fuldkommen harmoni og med tilfredsstillelse og daglig glæde.
Tvangstanker når de er værst
Tænk engang at være låst fast i sine egne forestillinger om, at andre mennesker bliver
sprængt i luften? Tænk at se fantasibilleder med sprængte legemsdele og blod, der flyder?
Tænk at være bange for sig selv, fordi ens ukontrollérbare hjerne løber afsted med fantasier
om at slå sin egen familie ihjel? Alt dette var hverdag for Per Hillo, indtil han indlagde sig selv
og kom i professionelle hænder. I første omgang den forkerte behandling – men så skete der
noget mere og bedre …
Kunstneren Per Hillo
I dag er Per en anerkendt kunstner, hvis værker pryder såvel store hovedsæder i danske
virksomheder som utallige hjem i ind- og udland – og som ikke står tilbage for at male på alt
fra julekugler og t-shirts til stiletter, biler & elefanter. Dronning Margrethe har hilst på ham, og
han har skabt bronceskulpturer til såvel Vanebryderdagen og Slagelses 725 års jubilæum
som købstad oma.
Book et event med og om Per Hillo
Ring til Ulla Nyemann på 2326 1012 eller skriv på ulla@nyemann.com og få en aftale. Så
finder vi en dato til din virksomhed og gennemgår arrangementet, som vi skruer sammen til
præcist at passe til jeres behov.

Det er ikke nok at drømme om et godt liv. Du skal også turde række ud efter
det og leve det bedst muligt – inden det er for sent 
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