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”Tre kvinder—ét århundrede”
Mine bedsteforældres historie
Mine forældres historie
Og lidt af min egen

”… Min farmor var synsk
og blev blind...
… Min mor er albino og

Jeg forstiller mig, at I er:
Optaget af det levende ord og det samspil mellem fortid, nutid
og fremtid, som gør den enkelte uundværlig og fællesskabets
erindring nødvendig.
Min egen baggrund:
Jeg har samlet erfaringer fra mange slags verdener på én gang.
Jeg har skrevet sange og bøger. Jeg har arbejdet kulturpolitisk både i Danmark og internationalt - med forsvaret for de kreative
rettigheder i en benhård, digital forretningsverden. Jeg har holdt
prædikener, båltaler, foredrag og lavet oplæg ved internationale
konferencer og i EU-Parlamentet. Jeg har lavet workshops om
sprog og formidling; men i alle mine verdener har erfaringerne
fra musikken været det bærende element.

blev afdelingsleder...
… Jeg var sandhedssøger
og blev lidt Klogere...
… Gennem den største del
af vores liv blev vi alle tre
alene… ”
- Pia Raug

Pia Raug

Foto Suste Bonnén
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Formidler



Foredragsholder



Digter og drømmer



Komponist og sanger



Ophavsretsamazone



Kulturpolitisk aktør



Sprogforelsket



Søgende

Spor der
krydser
hinanden

Min barnedåb 1953 - Oldeforældre, bedsteforældre , min mor og far - og mig

Tre kvinder—ét århundrede.

Ved dette barnedåbsbord
fortalte mit ene sæt oldeforældre f.eks. det andet,
at de 40 år tidligere havde
boet til leje hos dem, og at
min oldemor, Louise,
havde reddet den 4-årige
Godthardt - min fremtidige morfar - fra en ulykke,
så vores fælles fremtid
blev sikret. Men den historie kan I komme til at
høre mere om ...

Foredragets tre spor:
Vejen til Paradiset
Min farmors historie. 1902 til 1994. Om min farfars tid i fremmedlegionen. Om navnet Raug. Hendes kamp for at holde sammen på en tidstypisk ”nomadefamilie” og hans evige søgen fra arbejde til arbejde og
hun, som kom efter med unger og flyttelæs. Om hendes synskhed og
korte ophold i ”Paradiset”. Om skilsmisse og om at klare sig selv.
Det tabte Paradis
Min mors og fars historier. Om drengen, som ikke havde lært, hvordan
man er familie. Mine forældres kærlighed, ægteskab og skilsmisse. Om
hvordan min far lærte mig at elske sandheden, fordi han tvang mig til
at ”lyve”. Om min mors stabilitet, og om den gang, hun fik grønt hår.
Min far, som var ballonen og min mor, som var snoren.
Paradisets børn

Gensyn med ”Paradiset”

Om min start på livet med meningitis, min opvækst i Odense og de
første store spørgsmål til livets og sprogets mysterier—og hvorfor var
der ikke underlægningsmusik, som der var til Far til Fire-filmene i biografen? Om at have arvet lidt af hver—både ballon og snor—og om at
lede efter en måde at kunne nå ”de andre”.

Et århundredes historie
Blev også min historie. Det var dét, vi blev dannet af. Udfordringer, nederlag og sejre. Det er mit håb, at min familiehistorie vil være en slags prisme, som også kan danne reflekser til den enkeltes
eget liv. Vi skaber dem selv; men vi er også skabt af det århundrede, vi blev skubbet frem af.
2

Pia Raug
Født 1953

Uddannelse:
Forhistorisk Arkæologi
Latin

Udgivelser:
16 cd/LP-udgivelser
4 sangbøger m/egne
sange
Prosadigtsamling
”Huset”
Roman ”Bristepunktet”
Indlæg i diverse musik–
og bogantologier.

Beskæftigelse pt:
Forfatter
Foredragsholder
Komponist
(sanger)

Tidligere ombud bl.a:
Præsident for CIAM
(Komponisternes verdenskongres 2003-2007)
Generalsekretær for
ECA
(Det europæiske kunstnerråd 2006-2009)
Bestyrelsesmedlem i Koda (1987-2013)
Bestyrelsesformand for
Koda (2010-2012).

Politisk engagement:
Folketingskandidat
EU-Parlamentskandidat

Foto: Carsten Andreasen

Jeg giver ikke koncerter for tiden!!!
Jeg vil dog ikke love, at jeg ikke undervejs i foredragene kan
risikere at bryde ud i spontan a cappella-sang, hvis anledningen pludselig skulle byde sig ☺.
Men hvis I kunne tænke jer at booke et foredrag, må I love
mig at orientere jeres gæster, så de er klar over, at det altså er
et foredrag, de går ind til. Der skulle ikke gerne være nogen,
der føler sig snydt, når jeg bare snakker og ikke giver koncert. Det kan ingen af os være tjent med. Heller ikke publikum.
Jeg tror dog godt, jeg kan love at byde på en ”musisk” oplevelse—og til forskel fra koncerternes envejskommunikation,
så vil der i forbindelse med foredragene være lejlighed til både spørgsmål og udvekslinger.

Med venlig hilsen
Pia Raug
November 2013
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Honorar: 8.000 kr.

Kontakt

Plus dokumenterede transportudgifter: Bro, kørsel, færge o.l.

Pia Raug
pia@raug.dk

*
**

(på Bornholm vil det dog kræve min. 2 koordinerede engagementer
indenfor samme uge)
(alle eventuelt nødvendige hotelovernatninger vil være inkluderet i
prisen)

Hvad får I for pengene?
Foredrag af maks. 3 timers—min. 2 timers varighed
Arrangementet kan finde sted formiddag, eftermiddag eller aften
alt efter ønske. Antal deltagere ubegrænset.

Send en mail til mig,
hvis I kunne have lyst
til at få mig på foredragsbesøg.
Opgiv gerne et kontakttelefonnummer og
en træffetid, hvis I har
brug for yderligere
oplysninger .
Med venlig hilsen
Pia Raug
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