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SMIL PÅ DØDENS AVENUE

ET REJSEFOREDRAG OM HÅB - OG OM HVORDAN 
VI SELV KAN FINDE SMILET I LIVET..
I forbindelse med ny bog og tv-dokumentar “Smil på Dødens Avenue”, 
præsenteres landsdækkende foredragsturne med hovedpersonen.

Jesper Grønkjær er professionel 
tryllekunstner. Han har gjort det til sin mission, 
at drage ud til klodens fjerneste afkroge, for at 
leve og optræde hos ekstreme 
befolkningsgrupper. Han drager ugevis 
igennem junglen for at opsøge de sidste 
kannibaler, lever hos munke i Himalaya, eller 
drager på tømmerflåde ned af Amazonfloden i 
Sydamerika m.m.

For kort tid siden var Jesper i Honduras, 
der med 20 mord om dagen er verdens 
farligste land. “Dødens Avenue” er et lovløst 
kvarter, hvor trusler, mord og bandekrige er en  
del af en rå hverdag. Med sit tv-hold ville 
Jesper undersøge, om der i det hele taget er 
noget at smile af, i et kvarter med fem mord i 
ugen? Jesper mener at smilet er det der 
skaber håb, og er noget vi alle er født med. 
Men hvis smilet er forsvundet, hvor er det så 
forsvundet hen - og vil det kunne genskabes?  
Med livet som indsats opsøgte Jesper en lang 
række mennesker, hvis skæbne er uendelig 
fjernt fra det liv vi kender her. 

Foredraget er ikke blot en rejse UD i 
verden, men i lige så høj grad om at rejse IND 
i sig selv. Derind hvor man må tage ansvar for 
sit eget liv. Jespers foredrag er om 
næstekærlighed, håb og om at turde tro på 
Gud, selv om man bor i verdens farligste land.  
Hør hvordan man kan tilgive sine børns 
mordere, og hvordan den frygtede kvindelige 
massemorder, “Hun-djævelen” med 400 mord 
bag sig, fik ændret ved Jespers fordomme om 
ondskab. Det endte med venskab mellem 
tryllekunstneren og massemorderen, der, efter 
seks års fængsel, blev løsladt og nu lever et 
kristent liv. 

Foredraget er en gribende fortælling, der 
efterlader publikum musestille - mens de til 
andre tider griner højlydte over vanvittige 
historier. Undervejs mixer Jesper smukke 
fotos, sjove og rørende historier, samt tv-klip. 
Ikke bare fra Mellemamerika, men også fra 
hans øvrige ekspeditioner. Og selvfølgelig 
viser han masser af eksempler på det trylleri, 
han har fascineret folk med overalt på kloden.

En rundrejse med eventyreren Jesper Grønkjær i verdens farligste kvarter 
- blandt gangstere, forbrydere, politi og politikere....og hvor Jesper stod ansigt 
til ansigt med en massemorder med 400 drab bag sig.

Om at stå ansigt til ansigt
 med en massemorder. 

Om  smil i Helvedes forgård. 
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Jesper Grønkjær
- Den magiske rejsende.

Jesper grønkjær er ikke blot kendt 
for sine mange shows i Danmark. Han er 
også kendt for sine ekspeditioner til 
“verdens ende”, hvor han afprøver Victor 
Borges ordsprog om, at smilet er den 
korteste vej imellem mennesker. 

Med smil og humor kommer Jesper 
ind på livet af alverdens mennesker, hvad 
enten det er indianerstammer, kannibaler, 
beduiner m.fl.

Jesper formår at skabe samhørighed 
på tværs af landegrænser, klasseskel, 
hudfarve, økonomisk status...og 
Muhammed-tegninger.

Foredraget er en unik fortælling om 
en anderledes mand, der opnår kontakt 
til befolkningsgrupper, de færreste 
rejsende har haft adgang til. For de lokale 
åbner op for Jesper. Ikke blot til deres 
hjem - men helt ind i deres hjerter.

Fakta om Jesper Grønkjær:

...er en af danmarks mest benyttede 
entertainere med omkring 250 shows om 
året.

....har levet professionelt af 
underholdning i mere end 20 år.

....er medlem af “De berejstes klub” 
og “Eventyrernes Klub”.

....arbejder som tryllekunstner, 
foredragsholder, journalist, skuespiller, 
instruktør på guideskole i Spanien m.m.

...er forfatter til bogen “Den Magiske 
Rejsende”, samt den helt aktuelle bog 
“Smil på Dødens Avenue”.

...har modtaget priser og legater for 
sit arbejde med humor og komik. Bl.a. 
“Folkersen-Prisen”, der uddeles for et 
særligt energisk og grænsesøgende 
rejseliv.

...er fast tv-debattør i “Markante 
Meninger” og “Kulturkampen” på TV2.
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