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Mästerligt ur den nya danska poesivågen »En makalöst bra bok som fångar tidsandan och skildrar världens
sönderfall med ett skevt leende i mungipan.« ; BERNUR »Läs boken, låna ut den, ge den åt skolelever för att
visa hur poesi kan brukas för att uttrycka komplexa känslor och skänka en stund av tröst, be ditt bibliotek köpa
in den.« ; MATHIAS ROSENLUND, HUVUDSTADSBLADET Vi befinner oss inom en nära framtid i en
social och ekologisk katastrof, eller så står vi redan mitt i den.
Detta hot utgör materialet för Theis Ørntofts Dikter 2014. Det är det samhälleliga och planetariska
sammanbrottet utifrån ett strikt personligt perspektiv dikt om den enskildes roll i världens undergång.
Mästerligt kombinerar Ørntoft mardrömslika fakta med en mörk, varm humor, i ett diktverk som redan rönt
klassikerstatus i poetens hemland Danmark. I svensk översättning av Victor Malm.. THEIS ØRNTOFT [f .
1984] är en dansk poet. Han debuterade som författare med diktsamlingen Yeahsuiten 2009, vilken följdes upp
2014 med Digte 2014. Ørntoft hör till de självklara namnen när det på senare tid talats om »den danska
poetiska boomen«. »En vacker och närmast hallucinatorisk meditation över en krisande samtid: en krisdikt
utan didaktiska pekpinnar.« ; SOFIA ROBERG, FLORET »Det är rimligt att se Dikter 2014 som ett exempel
på uppbrott från en samtidspoesi som i stor utsträckning varit inriktad på kritik av språkliga strukturer.
Samtidigt går det också att läsa boken som ett uttryck för en allt starkare samhällskritisk tendens i den danska
lyriken.« ; CLEMENS ALTGÅRD, SYDSVENSKAN »När någon möter förödelsen med så mycket

intelligent humor och sådan perfekt behärskning av den poetiska formen finns det hopp.« ; MAGNUS
RINGGREN, AFTONBLADET »Dikter 2014 är utan tvekan politisk diktning, men inte på det alldeles för
vanliga sätt som skriver en på näsan. Det politiska ligger i hur det ritas upp en mental karta över tidsandan, ett
sätt att navigera i världen, en förståelse av människan i en tid då människan blivit en primitiv fiktion.« ;
PHILIP STÅLHANDSKE, SKÅNSKA DAGBLADET »Kära läsare, skaffa dig snarast Theis Ørntofts nya
dikter och läs dem högt. För dig själv, för den du älskar, för dina vänner, för dina föräldrar, för insekterna och
bina, för kärlväxterna och glaciärerna, för den inre sumpnaturen och de yttre galaxerna.« ; LILIAN MUNK
RÖSING, POLITIKEN »Läsaren översköljs med en tsunami av skrämmande tidsbilder. Det är fascinerande.
Tankeväckande. Oroväckande.« ; JØRGEN JOHANSEN, BERLINGSKE
Läs mer HÄR. 35 X ME AND SOME ACTRESSES Touring in Sweden, September 2018. Hur man
redovisar grupparbeten samt gör utvärdering i storgrupp på nolltid Postad under: Avslutning,
Metodutveckling, Mötesteknik, Storgrupp, Utvärdering | 2. Biografía y amplia selección de poemas de Ida
Vitale. Poesía sensual perdurable y romántica. Legimus. Paris er en europeisk by samt hovedstad og den
mest folkerike byen i Frankrike. Skicka in din novell, korta berättelse, poesi eller dikt till oss så publicerar vi
den så att din text får en chans. Nu är det officiellt. Antología de la poesía hispanoamericana. Svenska
Akademien meddelar idag att 2018 års Nobelpristagare i litteratur kommer att utses och annonseras parallellt
med 2019 års pristagare. se Politik, vänster, opposition, anti-imperialist, socialist, omvärldsbevakning,
samhällskritik, bilder, medicin, sjukvård, hälsa, alkohol Hallå världen. 1700-talet stod i sin glans, Gustav III
hade precis kommit till makten och kungen fascinerades av en skald och. Inloggning i butiken: Det finns en
del saker att tänka på om allt ska fungera bra, till exempel så måste du som medlem skapa en ny inloggning
för att komma in. Paris er en europeisk by samt hovedstad og den mest folkerike byen i Frankrike. Läs mer
HÄR. Skicka in din novell, korta berättelse, poesi eller dikt till oss så publicerar vi den så att din text får en
chans. News. Berth Idoffs popularitet växte. Poesía del siglo de oro. Skicka in din novell, korta berättelse,
poesi eller dikt till oss så publicerar vi den så att din text får en chans. Någon hatar oss igen Blaue Frau och
Johan Isaksson ger ut en bok i … Vårt hav, med hatten i silver,drömmande går mot land,ett skepp med
blommor kring rodretsyns stäva mot himlens rand. Antología de la poesía hispanoamericana.

