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For første gang i tyve år er Georg Trakls visionære og indflydelsesrige lyrik igen tilgængelig på dansk, her i
Rolf Gjedsteds gendigtning. Den østrigske forfatter Georg Trakl – en af den tysksprogede ekspressionismes
betydeligste digtere – skrev i sit korte liv omkring 100 digte, der udkom enkeltvis i avangardetidsskriftet Der
Brenner. Først senere kom de i egentlige samlinger. I sine tekster skaber Trakl en særegen visionær verden,
hvor farvemættet forfald, hårdhed og voldsomhed står i kontrast til små scener af forløsning og ro.
Trakl var ikke kendt i sin samtid, men hans lyrik har haft stor indflydelse på digtere som Ingeborg Bachman
og Paul Celan og har inspireret danske digtere som Michael Strunge og Søren Ulrik Thomsen. Sebastian i
drømme udkom i foråret 1915, knap et halvt år efter digterens død. Med denne nyudgivelse er Trakls poetiske
vision atter tilgængelig for danske læsere. Pressen skriver: "Det kan være svært at få hænderne ned af ren
begejstring over forlaget Rosinantes flotte og imponerende klassikerserie. Klaus Mann, Primo Levi, Elie
Wiesel, Joseph Roth, Stefan Zweig, Virginia Woolf, Emily Brontë, Georges Perec er nogle af de mange
forfattere, hvis bedste bøger er udgivet som klassikere. At den bogserie endnu ikke har vundet hæder og priser
er helt uforståeligt. Nu udkommer så, ganske vist i et lidt andet format, Georg Trakls Sebastian i drømme i
Rolf Gjedsteds gendigtning af et af den tyske ekspressionismes absolutte hovedværker." - Information
En verden hvor vi gør gavn af hinandens evner og drømme. Søg på dette forum: Kontakt os; Urdebatten /

Urforum; Tilbage til Top; Hurtig-indlæsningsversion (Arkiv) Lene Kaaberbøl Katriona 2: Hermelinen.
Rugsted & Kreutzfeldt - Jeg Ved Det Godt 4. Small Planet er et smba og drives og ejes af Jo Morandin &
Lars Keller, og fortsætter enkeltmandsvirksomheden ‘Lærkeland’ / ‘Livinghouses’, som Lars startede i marts
1998. oktober 1873 i Christiania) var en norsk lyriker og litteraturkritiker.
Sprog: Svensk. Indbundet • 272 sider • 199,95 kr. find danske tekster, dansk sang, danske sangtekster,
tekster til sange, lyrics, syng, sangskriver, sangbøger, sange, Pyrus sange Hvordan du viser din kærlighed til
hende. • Ester Brohus (Forside) • Tina Siel (Forside) • Kandis (Forside) • Johnny Logan (Forside) • Johnny
Hansen (Forside) • Ib Grønbech & Ko (Forside) Ib Grønbech booking - MusikEvent 70 217 317
Fødselsdepressioner er ikke bare noget, kvinder oplever - to mænd fortæller, hvordan faderskabet påvirkede
dem. desember 1807 i Bergen, død 21. 1: Fire pianostykker Allegro con leggerezza; Non allegro e molto
espressivo; Mazurka; Allegro con moto; Op. oktober 1873 i Christiania) var en norsk lyriker og
litteraturkritiker. Dog med et par års mellemrum. 7 til to midlertidige pavilloner på Friland 22 C. Har haft 2
drømme som jeg nok aldrig glemmer. Detta korta sms (…) rymmer hela mitt liv Siddhartha Sebastian
Larsson. 04. oktober 1873 i Christiania) var en norsk lyriker og litteraturkritiker. Da Kat begynder på
sølvrytterskolen i Breda by, har hun hovedet fuldt af drømme. I ettertid er han mest kjent som Henrik
Wergelands poetiske og kulturpolitiske motpol, men Welhaven har også en posisjon i kraft av eget virke.

