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Vi – Lena og Pia – slår et vindue op til den folkelige poesibog. Søde, sjove, alvorlige, moralske vers, som
piger og drenge, kvinder og mænd skrev til hinanden mellem 1900 og op til omkring 1970.
Vi – og alle I læsere – kan læse versene højt for hinanden, more os over dem og lære af dem. Måske også lade
os inspirere til selv at skrive poetiske vers eller låne nogle af de gamle vers og skrive dem til hinanden.
Poesibøgernes vers afspejler historiens gang, og vi har sat nogle af tidens historiske begivenheder op over for
versene, tiår for tiår. Ind imellem versene har vi skrevet tidsbilleder. Og så er der alle fotografierne, som vi har
fundet i vores egne fotoalbums. Lena Krogh Bertram og Pia Sigmund Om forfatterne Pia Sigmund født 1940
forfatter og fortæller Lena Krogh Bertram født 1943 forfatter og oversætter Med bogen følger Min poesibog,
hvor du kan genoplive traditionen og få venner og familie til at skrive en poetisk hilsen, som vil være et minde
for livet.
24. dk. binder mig aldrig igen. Fra 68 og op gennem 70erne udvidedes kredsen med den politisk aktive
venstrefløj der i løbet af kort tid satte dagsordenen i et så stort omfang at de også fik lov til at udforme den
kulturelle menu. den blÅ time. Fra 68 og op gennem 70erne udvidedes kredsen med den politisk aktive
venstrefløj der i løbet af kort tid satte dagsordenen i et så stort omfang at de også fik lov til at udforme den
kulturelle menu. marts 2018 | aktuelt | bøger | udgivelser 'Duemanden og andre fortællinger' udkommer d.

clark kent. de fØrste fugle uden dig. En bog med små noveller og historier om os mennesker - vores
længsler,drømme, ensomhed, sårbarhed - fortalt med stor kærlighed og med et blik for livets absurditeter og
humor. blues pÅ motorvejen. blivende sted.
Billed galleri af Jesper Schytt - abstrakt, erotisk unik stil. 20 april. En vifte af mod- og medkulturer I 60erne
eksisterede der stort set kun to ungdomssubkulturer: hippier og rockere. den blÅ time. blues pÅ motorvejen.
de fØrste fugle uden dig. Vi vidste intet om hverken Andalusien eller Spanien, da vi en solrig eftermiddag i
2006 lejede en bil i Malaga. Vi vidste intet om hverken Andalusien eller Spanien, da vi en solrig eftermiddag
i 2006 lejede en bil i Malaga. dk. clark kent. information) baby blue eyes.

