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Sådan var Aakjær - også Erik Harbo Hent PDF Forlaget skriver: Erik Harbo fejrer Jeppe Aakjærs 150 års dag
med en biografi, en CD med sange og en DVD optaget på Aakjærs gård Jenle!

En ny lidt alternativ bog om Aakjær. Han var en af de helt store digtere i første halvdel af det 20. årh. Vi
behøver blot at sige sange og viser, som alle kender og synger endnu - vi taler om heden og hvem der ville

beskytte den - vi taler om de fattiges og undertryktes kår, og vi ved, hvem der støttede dem helhjertet. Navnet
er Jeppe Aakjær og i bogen skrives der om hans liv og gerning, ikke mindst på hans gård Jenle i Salling, om
hans hustru Nanna og hans datter Solvejg, om hans store forbillede Blicher og det arbejde han gjorde for at
udbrede denne digters ry. Der skrives især om hans poesi, og hvem er nærmere til det end en sanger, der har
sunget hans sange hele livet - operasangeren Erik Harbo, der ud over en stor karriere på Det Kongelige Teater
har rejst Danmark rundt med digterens og hans digterkollegers sange gennem mere end 40 år og indspillet

mange af dem på cd.Indlagt CD Erik Harbo synger Jeppe Aakjær 33 viser og sange og DVDen En sommerdag
på Jenle. Bogen er på 148 sider og gennemillustreret - delvis i farver!

 

Forlaget skriver: Erik Harbo fejrer Jeppe Aakjærs 150 års dag med
en biografi, en CD med sange og en DVD optaget på Aakjærs gård

Jenle!
En ny lidt alternativ bog om Aakjær. Han var en af de helt store

digtere i første halvdel af det 20. årh. Vi behøver blot at sige sange
og viser, som alle kender og synger endnu - vi taler om heden og

hvem der ville beskytte den - vi taler om de fattiges og undertryktes
kår, og vi ved, hvem der støttede dem helhjertet. Navnet er Jeppe
Aakjær og i bogen skrives der om hans liv og gerning, ikke mindst
på hans gård Jenle i Salling, om hans hustru Nanna og hans datter
Solvejg, om hans store forbillede Blicher og det arbejde han gjorde
for at udbrede denne digters ry. Der skrives især om hans poesi, og
hvem er nærmere til det end en sanger, der har sunget hans sange

hele livet - operasangeren Erik Harbo, der ud over en stor karriere på
Det Kongelige Teater har rejst Danmark rundt med digterens og hans
digterkollegers sange gennem mere end 40 år og indspillet mange af
dem på cd.Indlagt CD Erik Harbo synger Jeppe Aakjær 33 viser og
sange og DVDen En sommerdag på Jenle. Bogen er på 148 sider og

gennemillustreret - delvis i farver!

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Sådan var Aakjær - også&s=dkbooks

