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Sindets Stjerner Stig Colbjørn Nielsen Hent PDF Stig Colbjørn Nielsen er i dag blandt vore mest kendte
lyrikkere. Her præsenteres den syvende, selvstændige digtsamling.

Skrivestilen er fortsat lavmælt, rolig og samtidig med en til tider voldsom intensitet og derfor helt unik. I
denne digtsamling kommer man som læser dybt ind i sine egne følelser, bliver fortrolig med dem og føler sig

meget, meget klogere på livet efter endt læsning.

Som uddannet historiker og som kender af så forskellige steder som for eksempel Rom og Norge, kan man
ydermere være heldig at møde ham som fortællende guide disse steder!

I digtsamlingen indgår tillige et lille udvalg af fotokunst fra fotograf Daniel Tarkan Rasmussens kamera.

Digte og fotos følger og supplerer hinanden på forunderlig vis, og netop de valgte fotos giver en lyst til at
tage bogen frem gang efter gang!

Man kan bl.a. opleve flere af Daniel Tarkan Rasmussens billeder på www.500px.com

 

Stig Colbjørn Nielsen er i dag blandt vore mest kendte lyrikkere. Her
præsenteres den syvende, selvstændige digtsamling.

Skrivestilen er fortsat lavmælt, rolig og samtidig med en til tider
voldsom intensitet og derfor helt unik. I denne digtsamling kommer
man som læser dybt ind i sine egne følelser, bliver fortrolig med dem

og føler sig meget, meget klogere på livet efter endt læsning.

Som uddannet historiker og som kender af så forskellige steder som
for eksempel Rom og Norge, kan man ydermere være heldig at møde

ham som fortællende guide disse steder!

I digtsamlingen indgår tillige et lille udvalg af fotokunst fra fotograf
Daniel Tarkan Rasmussens kamera.

Digte og fotos følger og supplerer hinanden på forunderlig vis, og
netop de valgte fotos giver en lyst til at tage bogen frem gang efter

gang!

Man kan bl.a. opleve flere af Daniel Tarkan Rasmussens billeder på
www.500px.com

http://www.500px.com
http://www.500px.com


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Sindets Stjerner&s=dkbooks

