
 

 

Vinterens nyheder  

Vinteren er over os - og i den forbindelse vil vi gerne informere om interessante 
foredragsholdere, ordstyrere, moderatorer, og konferencier m.fl. 

  

Mads Steffensen 

Mads Steffensen – uddannet journalist, radio og TV-vært, kendt fra P3-

radioprogrammet “Mads & Monopolet” og “Aftenshowet”, “Kender du 

typen” og “Her er dit liv” på DR1. Han modtog i 2006 Radioprisen og i 

2009 Ekstra Bladets pris Den Gyldne Mikrofon for Mads & 

Monopolet samt i 2011 modtog han Zulu Award for Mads & Monopolet. 

Mads Steffensen er fremragende som ordstyrer i forskellige paneler 

samt som vært, konferencier og toastmaster... 

 

Læs mere her.. 

 

Sara Bro 

Sara Bro er TV- og radiovært, foredragsholder, konferencier, ordstyrer, 

moderator og forfatter. Sara Bro instruerede i 1992 dokumentarfilmen 

”Epilog” sammen med Mikala Krogh. Siden da har hun været ansat i 

både DR og TV 2. Hun startede i 1995 som radiovært i Børneradio 

på P3 i DR. I 1998 blev hun ansat hos TV 2. 

 

Læs mere her.. 

 

Michael Brautsch 

MICHAEL BRAUTSCH – Sognepræst og foredragsholder. Michael 

Brautsch er sognepræst samt feltpræst ved Forsvaret. Han har holdt et 

utal af foredrag for firmaer, statslige institutioner,kommuner, skoler, 

foreninger, fagforbund oma. Altid på jagt efter det der binder os 

sammen som mennesker, i vores eksistens, i vores søgen og spørgen 

og i vores nysgerrighed. Det er meget morsomme og tankevækkende 

foredrag.  ... 

 

Læs mere her.. 
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Sara Slott 

Sara Slott   OL-sølv i Riop og ved EM 2016 i Amsterdam i juli måned 

vandt Sara Slott guld i 400 meter hækkeløb. Hun blev dermed den 

første danske kvinde til at vinde et europamesterskab i atletik 

nogensinde. En historisk guldmedalje til den 29-årige dansker. Hun var 

på sikker kurs hele vejen gennem løbet. Og hun løb over målstregen i 

helt overlegen stil i... 

 

Læs mere her.. 

 

Tine Gøtzsche 

Tine Gøtzsche er vært på de tidlige TV AVISER på DR1. Hun har været 

ansat i DR siden 1996 – og har tidligere fungeret som reporter 

og  vært på blandt andet Temalørdag, P1 Debat, Profilen og DR2 

Udland. Derudover har hun i en årrække været DR1s faste 

kommentator på store internationale og kongelige begivenheder. Tine 

Gøtzsche er en rutineret moderator,... 

 

Læs mere her.. 

 

Morten Ankerdal 

Morten Ankerdal – studievært, foredragsholder, ordstyrer og 

konferencier. Din virksomhed eller forening er en succes, men hvordan 

bliver du en succes? Dine kolleger er ambitiøse, dygtige og måske 

kendte. Du er underlagt nogle overordnede værdier fra din virksomhed 

eller forening, men du har også dine egne værdier. Kort sagt: Hvordan 

bliver man en VINDER blandt VINDERE? Gennem en personlig 

beretning... 

 

Læs mere her.. 

 

Kholghi & Keiser 

Kholghi & Keiser. En aften med Kholghi & Keiser er underholdning for 

alle pengene. En unik blanding af stand up, musik, sublime vittigheder 

og fjogede syng-med-sange . Det er comedy, gakkelak  og elegance 

flettet sammen på fineste vis. Dette er blevet sagt om de to herrer: 

“Der er stor ros til Kholghi og Keiser. De leverede et flot og... 

 

Læs mere her.. 
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Line Gertsen 

Line Gertsen kom til TV Avisen fra DR Dokumentar, hvor hun var vært 

på den prisbelønnede afsløring af A – Vask, der blev årets 

nyhedshistorie, og dokumentaren “Prostitutionens bagmænd”, hvor 

hun blandt andet selv var undercover som bagmand i prostitutions og 

trafficking miljøet. Før det var hun ansat på TV2 Danmark på formattet 

TV2 Undersøger, hvor hun blandt andet afdækkede... 

 

Læs mere her.. 

 

Christian Grau 

CHRISTIAN GRAU, Livsstilsekspert, forfatter og foredragsholder. 

Foredrag om biler, trends og livsstil. Christian Grau er journalist, 

forfatter og foredragsholder. De fleste kender ham bedst som bil- og 

livsstilseksperten fra TV-programmer som ”Kender du typen”, 

”Danmarks skønneste sommerhus”. Samt ”Vi elsker biler”, hvor han 

optræder som livsstilsekspert og vært. Christian har været bilentusiast, 

siden han var helt lille, og har siden... 

 

Læs mere her.. 

 

Martin Krasnik 

Martin Krasnik Journalist, debattør, forfatter, ordstyrer og facilitator. 

Martin Krasnik er uddannet ved Københavns Universitet som 

cand.scient.pol og arbejder i dag som journalist på Weekendavisen. 

Han startede allerede i 1994 på Weekendavisen og har desuden 

arbejdet som fast vært på DR2’s debat- og nyhedsudsendelse 

Deadline. Han har været en central skikkelse i en række debatter 

indenfor både udenrigs- og indenrigsspørgsmål.... 

 

Læs mere her.. 

 

Thomas Evers Poulsen 

 JEG KAN FÅ KVINDER TIL ALT   Historien bag om “Vild med Dans” 

med 5 meget forskellige kvinder – trin for trin.   THOMAS EVERS 

POULSEN Danser, sanger, danseinstruktør, konferencier og 

foredragsholder VINDER AF VILD MED DANS 2015 Med klovnen Mia 

Lyhne, Keld og Hildas søde datter Annette Heick, drengepigen Lisbeth 

Østergaard, pædagogen Anne-Mette Rasmussen og – Sweethearten 

Pernille... 

 

Læs mere her.. 
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Christine Feldthaus 

Hvad har danskerne egentlig gang i? Et indsigtsfuldt og 

humoristisk portræt af forskellige danskeres livsstil… Hvorfor bruger 

mænd mere og mere tid på toilettet, og hvorfor er “krisehjælp” til unge 

mennesker blevet så populært? Hvad er “curling-børn” og hvorfor er de 

blevet det? Hvad optager moderne unge karrieremødre? Med 

udgangspunkt i mere end 20 års erfaring med danskernes livsstil, 

deres forbrugsvaner, adfærd og... 

 

Læs mere her.. 

 
 

E-ntertainment formidler bl.a.: Mads Steffensen, Michael Brautsch, Mikkel Fønsskov, Frank Panduro, Anne Skare Nielsen, Sebastian 

Dorset, Kåre Quist, Jens Gaardbo, Lene Gammelgaard, Asger Fredslund, Line Gertsen, Anders Breinholt, Peter Falktoft, Esben 
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