K2 ADVENTURE

VED BO BELVEDERE CHRISTENSEN

MONT BLANC
VEJEN TIL EUROPAS TOP, HISTORIK OG HISTORIER

Foredrag om
Mont Blancs
historie
Jeg udgav bogen “Mont Blanc, vejen
til Europas top” på Gyldendals forlag i
2013 og har siden opbygget et
foredrag med temaer fra bogen
udbygget med nye historier.
Foredraget bygger, ligesom bogen, på
historien omkring Mont Blancs
opdagelse, udforskning og bestigning.
Den historiske del er krydret med
mine egne oplevelser på utallige
bestigninger af bjerget - ture som ikke
altid har været helt ufarlige, men til
gengæld har givet mange erfaringer..

BOGEN HAR FINE ANMELDELSER
“Bogen om Mont Blanc er en
forrygende blanding af nervepirrende
adventure og kulturhistorisk
masterclass. Bo Belvedere er en af
Danmarks mest erfarne
bjergbestigere og samtidig en
gudsbenådet formidler. Vi får egne
oplevelser fra forfatterens
bestigninger af det ikoniske bjerg og
samtidig udrulles hele bjergets og
områdets historiske betydning.
Illustreret med forfatterens egne
unikke fotos.”

GUIDEN BALMAT OG FORSKEREN
SAUSSURE. Balmat var med til at
førstebetige Mont Blanc. Saussure udlovede
en dusør til den det lykkedes for. Balmat
udpeger her ruten for Saussure.

Historien er i højsædet
Jeg fortæller om hvordan Mont
Blanc først optræder i
litteraturen og i kunstneres
værker - tegninger, litografier og
malerier. Dernæst hvordan man
i starten i andægtig afstand
betragter, opmåler og beskriver
bjerget.

begivenheder i midten af forrige
århundrede på nogle af Mont
Blancs stejleste vægge.

Jeg fortsætter med de tidlige
bestigningsforsøg samt om den
endelige bestigning. Herefter
udfordrer mennesker bjerget på
dets stejlere flanker. Jeg
fortæller om de dramatiske

Booking på email bbc@k2adventure.dk eller på telefon
40258345. I perioder, hvor jeg
er på ekspedition, dog på
29724533 eller mail til
hw@himalaya.dk

MONT BLANC ER IKKE UFARLIGT.
Allerede tidligt erfarede bjergbestigere, at
bjerget kan udsætte dem for alskens farer;
laviner, kulde og storme. Illustration af den
første ulykke på Mont Blanc

Foredraget ledsages af såvel
historiske billeder som et udvalg
af mine egne smukke billeder fra
alle sider af bjerget.

DE SMUKKE BJERGE. Jeg har selv
foretaget mange bestigninger af bjerget og har
haft fantastiske og meget smukke oplvelser,
som ikke efterlader nogen tvivl om, at jeg
kommer tilbage.

