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Himmelfald Bente Clod Hent PDF Thilde har i flere måneder brugt al sin fritid på at øve sig til
optagelsesprøven til Sankt Annæ-koret. Det er hendes største drøm at komme med i koret, og det var også

netop den drøm, der fik hende til at kvitte livet som misbruger og hængerøv. Hun går hos en dygtig
musikpædagog, som hun ikke kan lade være med at kysse. For selv om Thilde har styr på stemmen, er der

andre dele af livet, der er sværere at styre, for eksempel kærligheden.

Bente Clod (f. 1946) er en dansk forfatter, digter, underviser og debattør. Hun debuterede med "Det
autoriserede danske samleje og andre nærkampe" i 1976, med digte, prosastykker og artikler om kvindekamp
og kønsroller. Romandebuten fik hun året efter med den selvbiografiske "Brud". Sidenhen er fulgt mange
bøger. Bente Clod vil belyse det underbelyste og synliggøre kvindens situation i dag og før i tiden. Hun har
også gjort en stor indsats for kunstneres vilkår. Foruden sit forfattervirke har Bente Clod mange års erfaring

inden for skriveundervisning og musikpædagogik.

Bente Clod fik Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat i 1983, senere modtog hun Edith Rode-legatet, Kate
Fleron-legatet, og i 2009 Ragna Sidén-legatet. Blev i 1981 indstillet til den fornemme Nordisk Råds

Litteraturpris og modtog Kulturministeriets Børnebogspris i 2002 for trilogien Englekraft.

"... noget af det bedste, der er sket inden for danske ungdomsromaner i mange år." - Henning Mørch
Sørensen, Information

"Ikke siden Lotte Inuk skrev om pigen Regina, er der kommet bedre bøger end disse om det, der kaldes
kærlighed. Bente Clod har ramt en gylden fortælleåre i sig selv." - Steffen Larsen, Politiken

 

Thilde har i flere måneder brugt al sin fritid på at øve sig til
optagelsesprøven til Sankt Annæ-koret. Det er hendes største drøm at
komme med i koret, og det var også netop den drøm, der fik hende
til at kvitte livet som misbruger og hængerøv. Hun går hos en dygtig
musikpædagog, som hun ikke kan lade være med at kysse. For selv
om Thilde har styr på stemmen, er der andre dele af livet, der er

sværere at styre, for eksempel kærligheden.

Bente Clod (f. 1946) er en dansk forfatter, digter, underviser og
debattør. Hun debuterede med "Det autoriserede danske samleje og
andre nærkampe" i 1976, med digte, prosastykker og artikler om

kvindekamp og kønsroller. Romandebuten fik hun året efter med den
selvbiografiske "Brud". Sidenhen er fulgt mange bøger. Bente Clod
vil belyse det underbelyste og synliggøre kvindens situation i dag og
før i tiden. Hun har også gjort en stor indsats for kunstneres vilkår.
Foruden sit forfattervirke har Bente Clod mange års erfaring inden

for skriveundervisning og musikpædagogik.

Bente Clod fik Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat i 1983,
senere modtog hun Edith Rode-legatet, Kate Fleron-legatet, og i
2009 Ragna Sidén-legatet. Blev i 1981 indstillet til den fornemme

Nordisk Råds Litteraturpris og modtog Kulturministeriets



Børnebogspris i 2002 for trilogien Englekraft.

"... noget af det bedste, der er sket inden for danske ungdomsromaner
i mange år." - Henning Mørch Sørensen, Information

"Ikke siden Lotte Inuk skrev om pigen Regina, er der kommet bedre
bøger end disse om det, der kaldes kærlighed. Bente Clod har ramt

en gylden fortælleåre i sig selv." - Steffen Larsen, Politiken

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Himmelfald&s=dkbooks

