
Trandans
Hent bøger PDF

Carl Christian Tofte

Trandans Carl Christian Tofte Hent PDF Forlaget skriver: Fågelmålaren Carl Christian Tofte är författare
och illustratör till den här boken. Han lever verkligen tillsammans med tranorna från mars till november. Han
bor vid Pulken i Skåne, en av pärlorna på det band av rastplatser för tranorna som ligger längs sträckrutten
mellan vinterkvarteret i Spanien och häckningsplatserna i Norden. Tranorna har under senare gått kraftigt

framåt, både i Tyskland, Polen, Danmark och Sverige. Häckningsutbredningen har utvidgats markant och nya
rastplatser har tillkommit som kompletterar de gamla och välkända som Hornborgasjön, som fortfarande är

oöverträffad när det gäller närhet och antal.

Trandans berättar den nyaste historien om tranorna.
Läs om dans, beteende, utbredning, sträck, förekomst, utseende, rastplatserna, Hornborgasjön, Pulken och

författarens upplevelser genom hela tranåret.

Carl Christian Tofte er född 1969. Bildkonstnär, rockmusiker och illustratör med fåglar och natur som sina
speciella intresseområden. Utbildad på Danmarks Designskole med examen från Center for

kommunikationsdesign år 2000. Har illustrerat en rad naturböcker, bl.a. Rovfugle i Felten och Politikens
Store Fuglebog.

Bogen udkommer på dansk, svensk og tysk og indeholder 97 akvareller:

Tranedans (dansk tekst)
Trandans (svensk tekst)

Tanz der Kraniche (tysk tekst)

Der udgives desuden i Koustrup & Co.s Naturkortserie en mappe TRANOR med 8 forskellige illustrationer
fra bogen, samt en række plakater.

 

Forlaget skriver: Fågelmålaren Carl Christian Tofte är författare
och illustratör till den här boken. Han lever verkligen tillsammans
med tranorna från mars till november. Han bor vid Pulken i Skåne,
en av pärlorna på det band av rastplatser för tranorna som ligger

längs sträckrutten mellan vinterkvarteret i Spanien och
häckningsplatserna i Norden. Tranorna har under senare gått kraftigt

framåt, både i Tyskland, Polen, Danmark och Sverige.
Häckningsutbredningen har utvidgats markant och nya rastplatser har

tillkommit som kompletterar de gamla och välkända som
Hornborgasjön, som fortfarande är oöverträffad när det gäller närhet

och antal.

Trandans berättar den nyaste historien om tranorna.
Läs om dans, beteende, utbredning, sträck, förekomst, utseende,
rastplatserna, Hornborgasjön, Pulken och författarens upplevelser

genom hela tranåret.

Carl Christian Tofte er född 1969. Bildkonstnär, rockmusiker och
illustratör med fåglar och natur som sina speciella intresseområden.



Utbildad på Danmarks Designskole med examen från Center for
kommunikationsdesign år 2000. Har illustrerat en rad naturböcker,

bl.a. Rovfugle i Felten och Politikens Store Fuglebog.

Bogen udkommer på dansk, svensk og tysk og indeholder 97
akvareller:

Tranedans (dansk tekst)
Trandans (svensk tekst)

Tanz der Kraniche (tysk tekst)

Der udgives desuden i Koustrup & Co.s Naturkortserie en mappe
TRANOR med 8 forskellige illustrationer fra bogen, samt en række

plakater.
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