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Studium Generale Breda  -  Sacramentskerk Breda, Zandberglaan 58, 4818 GL Breda  -  studiumgeneralebreda.nl

Datum: zondag 8 april 2018
 13:00 – 17:30 uur en 19:30 – 22:00 uur
Lokatie: Zandberglaan 58, 4818 GL Breda
Zaal open:  12:30 uur
Entree: Middagprogramma 17,50 Euro
 Avondprogramma 15 Euro
 Passepartout 25 Euro
Aanmelden: www.studiumgeneralebreda.nl

Ole Dammegård is in 1958 in Denemarken geboren en is 
op 8-jarige leeftijd verhuisd naar Zweden. Hij is muzikant, 
onderzoeksjournalist, auteur en spreker. In 1983 startte hij zijn 
onderzoek naar de moord op John F. Kennedy, Martin Luther King 
en Robert Kennedy. Later, in 1990, begon hij met onderzoek naar de 
moord op de Zweedse premier Olof Palme en hij schreef daar een 
tweedelig boek over. 
Hij staat nu bekend als een van de meest gerespecteerde 
onderzoekers van deze onderwerpen ter wereld en hij is door 
ontelbare alternatieve mediakanalen geïnterviewd om zijn 
theorieën te bespreken en te verklaren. Door zijn zeer gerichte en 
gedetailleerde onderzoek naar ‘valse vlag-operaties’ is hij zelfs al 
een paar keer in staat gebleken om tijd en plaats van de volgende 
aanslag te voorspellen aan de hand van verborgen aanwijzingen die 
om een bepaalde reden kennelijk bewust worden ‘prijsgegeven’. De 
lezing van Ole is in het Engels.

Ronald Bernard (1962) is sociaal maatschappelijk ondernemer. 
Hij heeft een achtergrond in economie, psychologie, bouwkunde en 
theologie. Ronald heeft sinds vorig jaar grote bekendheid gekregen 
door een vijftal interviews die door DVM-TV zijn opgenomen en 
gepubliceerd. Het eerste interview ging vrij onverwachts viraal en 
de diverse daaropvolgende interviews zijn inmiddels al in heel veel 
talen vertaald en in nog meer veel landen verschenen; van Finland 
tot China en van Tsjechië tot Israël. Als grondlegger van De Blije B 
zet hij een rentevrije fairtrade pro-life coöperatieve bank (i.o.) op. 
Aldus is er vanuit de samenleving een onstopbare coöperatieve (r)
evolutie gaande. Hier zal Ronald uitgebreid over vertellen zodat 
‘een goed beheer van al het leven’ en een gezonde samenleving 
hopelijk iedereen inspireert tot een reële manifestatie in de (nabije) 
toekomst. De lezing van Ronald is in het Nederlands.

Studium Generale Breda - Lezingen 
zondag 8 april 2018 

Programma:
13:00 Ole Dammegård
The latest False Flags in the world

15:30 Ronald Bernard
De onstopbare coöperatieve (r)evolutie

17:30 – 19:15 pauze
(In de zaal zijn versnaperingen verkrijgbaar)

19:30 Ole Dammegård
False Flags in The Netherlands

21:00 Q & A met Ronald en Ole samen
aansluitend borrel
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Lezingen, colleges en symposia waar échte waarheid en eerlijke wetenschap gedeeld wordt.
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