ANBEFALINGER
"Kosovic har styr på sit stof og på sin form i ord og tale, og hun tryllebandt en fyldt sal med et
inciterende og fængslende foredrag." - Svanekegaardens Kunst- og Kulturforening
"Birgithe Kosovic er en meget passioneret og auten sk forfa er og foredragsholder, der med sin
fantas ske udstråling formår at sæ e et uforglemmelig a ryk i både hjerte og tanke. Birgithe Kosovic
kræver med sit foredrag, at vi mennesker ikke kun har ideer og meninger, men at vi reelt forholder os
l, om vi selv tør handle og gøre noget." - Grøndalskirken
"Et yderst veloplagt og engageret foredrag." - Hovedgård Bibliotek
"Alle som én var vi betaget af både Birgithe Kosovic og Erik Scavenius. Hun er en blændende fortæller,
og hun er også en dyg g forfa er og researcher, som er lykkedes med at få Scavenius helt ind under
huden uden at fortabe sig ukri sk i ham. Det var en fantas sk og spændende a en." - S lling Sogn
"En herlig a en. Birgithe Kosovic er både underholdende og vidende i sin levende måde at formidle
på, og der var rig g god dynamik mellem hende og publikum. En stor anbefaling herfra." - Vejle
Bibliotekerne
"Dit foredrag var levende og medrivende. En spændende og stærk e ermiddag." - Tikøb-Gurre Kirke
"Et meget interessant og medlevende foredrag." - Lind Seniorklub
"En stor tak for et interessant og medrivende foredrag. Birgithe Kosovic er den fødte fortæller – ikke
kun i skri lig form, men også med det levende ord. Hun udstråler entusiasme og formidler sin viden
på en meget charmerende og levende måde. Man bjergtages af personen og den historie, som hun
brænder for at videregive e er sin mangeårige research om denne spændende person og hans
beslutninger i en historisk vanskelig d. Vi kan på det varmeste anbefale en a en med forfa eren og
historiefortælleren Birgithe Kosovic." - Lions Club Faaborg-Broby
"Birgithe fortalte meget levende og interessant om Scavenius og hans rolle som leder af regeringen i
1940, og om personerne omkring ham, og kvinderne i hans liv. Hun trak paralleller l i dag og gjorde
emnet meget aktuelt. E er en kort kaﬀepause kunne man s lle spørgsmål, og spørgelysten var stor! –
En virkelig god a en, og med stor inspira on l at læse bøgerne!" - Thorsø Høje Menighedsråd
"Historien om de vanskelige valg, de der virkelig koster, bliver fortalt med stor lidenskab og indlevelse,
når Birgithe Kosovic øser af sin store viden om Erik Scavenius. Det er den form for personlig
historieformidling, der tvinger ly eren l at tage s lling og s lle sig selv store spørgsmål. Hvad ville
du selv have gjort?" - Ry Højskole

