
Et inspirerende foredrag om at træde ud
af hamsterhjulet og sejle til Middelhavet
ad Europas floder i en 17-fods båd.

“Det vil aldrig gå – og da slet ikke i den båd!” Sådan
reagerer omgivelserne, da 47-årige Thomas Veber
fortæller, at han har tænkt sig at sejle til Middelhavet ad
Europas floder og kanaler i en lillebitte orange
motorbåd – ja, den ligner nærmest den størrelse båd,
som andre sejlere har hængende bag på deres ”rigtige”
sejlbåd.
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Opskriften på at tage ud på et rejseeventyr uden at have vundet i lotto.
Inspiration til selv at hoppe ud af hamsterhjulet i en kortere periode.
Indblik i hjørner af Europa, du aldrig har oplevet
Viden om flodrejser
Tips til at rejse i 40 dage for 20.000,- kroner

Men Thomas Veber har ikke tænkt sig at vente på lottogevinsten for at komme på
eventyr. Han tager orlov fra sit arbejde og aftaler med familien, at de kan besøge ham
undervejs – hvilket teenagesønnen gør. Med sig har han et kamera og 20.000 kroner til
40 dages eventyr.

I foredraget ”Den sidste idiot er ikke født endnu” kommer tilhørerne med på en rejse
gennem Europa sammen med Thomas Veber for så få penge, at de indimellem drømmer
sig tilbage til studietidens pastaretter. Der venter store oplevelser i dalene mellem høje
bjerge og langs de grønne breder. Tilhørerne er med, når Thomas Veber bliver stoppet
af det tyske politi, trodser Rhinens stærke strøm og møder enorm gæstfrihed for til sidst
at ankre i Middelhavets dybblå vand.

I en økonomisk usikker tid, hvor alle holder vejret, og hvor rejser er noget af det første,
mange sparer væk, finder Thomas Veber en måde at komme på eventyr. I foredraget
deler han ud af sin rejseglæde og giver gode råd til at få mere eventyr ind i
hverdagen.

I foredraget får du…

Foredraget er baseret på bogen “Den sidste idiot er ikke født endnu” og henvender sig
til alle, der drømmer om at få lidt mere eventyr ind i hverdagen.



Været 1 gang i TV2 Nyhederne og på forsiden af Jyllands-Posten
Deltaget 2 gange i Go’ aften Danmark
Sejlet 3 gange over Atlanten
Kørt 4 gange ud på længere motorcykelrejser, blandt andet i Island
Haft 5 job i it-branchen
Lavet 6 rejseprogrammer til SVT, Sveriges modsvar til DR
Skrevet 7 bøger
De sidste 8 år holdt foredrag på biblioteker, museer, messer og i foreninger

Thomas Veber har…
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En fantastisk oplevelse med et foredrag
der på tidspunkter tryllebandt
forsamlingen, ikke blot med en fantastisk
historie om familiens årsrejse, men også
pga. den professionelle præstation.
- FTLF København

Det er lige så meget et skuespil som
et foredrag.
- Gilleleje Sejlklub

Et virkelig godt og inspirerende
foredrag.
- Sisse Søgaard Passalia
  MOD TIL – Foredrag med ildsjæle

Dygtig til at fortælle, fange og inspirere sine
tilskuere. Strålende indsats.
- Bengt Wallin
  Svenska Mässan Mässor och Möten AB, Göteborg


