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Aktive fællesrejser 
i hele verden

Skræddersyede rejser til 
Grønland og Vietnam

Bakkelyvej 2 · 8680 Ry · 8689 3622 · info@topas.dk 
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TA’ TIL BANKO I RY...
Ry Hallerne søndag den 24. november kl. 13.30

Peter Ingemann kendt fra bl.a. ”Størst” 
kommer i Ry Hallerne og holder foredrag. Mød 
Peter i døren, han er kendt for at give gæsterne 
et velkomsthåndtryk og sælger signerede bøger 
i pausen. 

Lidt om foredraget ”STØRST”
»Jeg bor i en lille by – i et lille land, og her er vi 
vant til, at småt – det er nok godt, men jeg har al-
tid drømt om at komme ud at se og opleve noget 
af det mest storslåede, som verden har at byde på. 
Alt det, der begejstrer og imponerer os. Alt det 
der er størst«…

Sådan lyder ordene fra Peter Ingemann i intro-
duktionen til Størst - TV2’s populære serie af 
rejseprogrammer, der netop har bragt Peter Inge-
mann og de mange seere af serien vidt omkring i 
hele verden Peter har taget os med til de største og 
mest fascinerende steder og ting…

Selve programserien Størst gik allerede fra starten 
sin sejrsgang på skærmen med � otte seertal og 
har e� erfølgende modtaget nogle af de højeste ka-
rakterer for en livsstilsprogramserie nogensinde.

I foredraget Størst tager Peter Ingemann publikum 

med på en fantastisk rejse igennem hele Størst-
programserien. Publikum kommer med bag 
kulisserne på serien og får fortalt nogle af hem-
melighederne bag 
succesen af Størst 
og ikke mindst de 
mange sjove sidehi-
storier, der ikke er 
kommet med i de 
endelige program-
mer. 

19. januar i Ry Hallerne
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B y e n s  P ø l s e v o g n
Is - sodavand - ka� e - pølser
Åbent fra kl. 11-20
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23 39 34 06


