
 

    Vildmarks show med Søren Ervig 
                  Kom og oplev vildmarkerne i Alaska, Canada og Afrika: 
 

☺ Pragtfulde lysbillede sekvenser, fremragende fotograferet med skøn musik og    

     med naturens egne lyde. 

☺ En herlig oplevelse for alle, som sætter pris på naturen og på muntre og     

     spændende fortællinger. 

 

Den danske eventyrer, causør og skribent Søren Ervig har gjort det til sin livsgerning 

at søge spænding, drama og skønhed i verdens naturområder og dét ofte til den 

yderste grænse for, hvad et menneske magter at overleve, for derefter at formidle sine 

oplevelser i form af artikler, bøger og vildmarksshows til et efterhånden meget stort 

internationalt publikum. En del af Ervig's bøger findes på dansk, og han har i dansk 

radio og TV ved flere lejligheder dokumenteret sin viden om naturen og dens 

skabninger. 

 

Efter at have tilbragt det meste af sit liv i Canada, Alaska, Afrika og i Sibirien, er 

Søren Evig tilbage i Danmark og er i løbet af kort tid blevet en eftertragtet 

foredragsholder med sine farverige buketter af morsomme og spændende fortællinger 

og utrolig flotte film- og lysbillede shows, hvor natur- og dyrebilleder fra verdens 

vildmarker  glider ind og ud på lærredet i fortryllende mosaik – ledsaget af skøn, ofte 

klassisk musik iblandet naturens egne lyde som ulvehyl og løvebrøl og meget mere.  

 

Publikum bliver bl.a. med igennem de canadiske Rocky Mountains i gummibåd og på 

hesteryg og i Alaska skal der opleves et helt utroligt fiskeri efter gigantiske fladfisk – 

på over 100 kg! Dernæst på laksefiskeri på den berømte bjørneø, Kodiak Island, hvor 

både bjørn og laks kom på krogen! Dernæst går turen til det eksotiske Afrika i 

selskab med 8 skandinaviske piger, som er på storvildts jagt på den afrikanske 

savanne. Pigernes oplevelser er ganske usædvanlige og udbyttet helt utroligt. Som 

afslutning skal vi opleve et medrivende smukt lysbillede show om vores egen danske 

natur, en sekvens med klassisk, skøn musik, der har fået megen ros af foreninger og 

publikum. En flot afslutning på en begivenhedsrig rundrejse i noget af verdens 

ypperste natur. 


