« Søkrigen i Nordsøen under
1. Verdenskrig »
Foredrag på dansk ved
lektor Jean Pierre Mabire
Foredraget starter kl. 10.00 og varer ca. 2
timer. Foredraget holdes på første sal i
Kystcentret, der har en fantastisk udsigt
over Thyborøn, Nissum Bredning og De
Røde Huse, hvor Sea War Museum har til
huse.
Jean-Pierre Mabire er franskmand og er en
kendt og værdsat foredragsholder i de
fleste danske alliancer. Med sin store
historiske indsigt og engagement vil JeanPierre fortælle om Jyllandsslaget og mindre
træfninger mellem Den britiske flåde ”The
Great Fleet” og Den Tyske ”Hochseeflotte”
under første Verdenskrig. Desuden vil han
fortælle om U-bådskrigen, der spillede en
afgørende rolle under krigen. Endelig vil
han komme ind på den franske flådes
betydning i forbindelse med søkrigen i
Nordsøen.

Allerede inden åbningen har Sea War
Museum fået megen international omtale
bl.a. i Frankrig, hvor museet er blevet omtalt
i UDOR ”Union départementale des officiers
et cadres de réserve du Loir-et-Cher”, som
udgives en gang om måneden med beskrivelse af arrangementer omhandlende krigshandlinger.

Efter museumsbesøget er der frokostpause,
hvor man kan nyde sin medbragte mad eller
nyde godt af de mange rabatter, som byens
restauranter tilbyder på dagen.
Reservation og betaling sker direkte til den
enkelte restaurant ! F.eks.

”Restaurant Mallemukken”
Tlf.: 9690 0001
e-mail: info@mallemuukken.dk

« Fiskehallen »
Tlf. : 9783 2882
e-mail: fiskehallen@pc.dk

”Restaurant 1916”
Foredraget slutter med besøg på Sea War
Museum.
På museet udstilles originale genstande
f.eks. fra den tyske undervandsbåd U-20,
der sænkede Lousitania ud for Irlands kyst
den 07.05.1915. 1.198 mennesker omkom,
og sænkningen var medvirkende årsag til,
at USA gik ind i krigen.

Tlf. : 2577 1916

Après le déjeuner suivra à 14h30 une
conférence en français du photographe
Sylvain Dessi.

« La Grande Guerre
à travers le regard d’un enfant »
Sylvain est un photographe lorrain reconnu
comme « passeur de mémoire » de
l’histoire industrielle lorraine». Avec son
jeune fils Max, il a parcouru pendant 15 ans
les lieux de mémoire de la Grande Guerre:
forts, nécropoles, paysages à jamais bouleversés, témoins de la folie meurtrière des
hommes. Ce sont ces photos – parues
dans un beau livre chargé d’émotion - que
Sylvain Dessi viendra présenter pendant la
conférence.
Jean Pierre Mabire, Andrée Bouteloup og
Josette Poret er dansktalende franskmænd,
der vil være behjælpelige med oversættelse
ad’hoc.

Sylvain Dessi er på tourné i Danmark midt i
september. Han medbringer flere af sine
fotografier med temaet 1. Verdenskrig.
Fotografierne udstilles i Kystcentret.

Begge foredrag finder sted på:

Kystcentret,
Kystcentervej 3
Thyborøn
Entré 50 kr. pr. foredrag for ikke
medlemmer af Maritimhistorisk Selskab
eller Alliance Française Vestjylland.
Arrangørerne takker Jean-Pierre Mabire,
Sylvain Dessi, Kystcentret, Jyllandsakvariet,
Sea War Museum og Folkeuniversitet for
det gode samarbejde.

Lørdag den 19. september
Indbyder Lemvig Kommune, Maritimhistorisk Selskab, Sea War Museum, Alliance
Française Vestjylland og Folkeuniversitetet
til to spændende foredrag i anledning af
åbningen af Sea War Museum.

Foredrag på dansk

« Søkrigen i Nordsøen under
1. Verdenskrig”

Foredrag på fransk

« La Grande Guerre
à travers le regard d’un enfant »

Folkeuniversitet
Arrangementet den 19. september er det
første af sin art. Det skal vise nogle af de
historiske og kulturelle muligheder, som
Sea War Museum kan tilføre Vestjylland og
Thyborøn.

Vestjylland

