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EN MODERN SAGA FÖR ALLA SMÅ OCH STORA KONSTNÄRER!
Arthur målar jättesnygga bilder, tycker Max. Och det ser så kul ut, han vill också måla! Men vad ska Max
måla, kanske har Arthur något förslag? Ja, visst har han det! Fast det blir inte riktigt som Arthur hade tänkt när
Max kommer igång med penseln Max konstfulla penseldrag liknar inga andra! På ett aktivt och direkt vis drar
Max med sig den etablerade konstnären Arthur i sitt kreativa - och ibland även destruktiva - måleri. När boken
är slut har båda förändrats Och glädjen till skapandet har blivit än starkare!
David Wiesner är en av de mest erkända illustratörerna i USA. Han har tre gånger belönats med The
Caldecott Medal, det mest prestigfulla barnbokspriset i USA.
Art & Max är den första av hans böcker som översatts till svenska. Art & Max beskriver effektfullt den
kreativa processen. En hyllning till lusten att skapa konst och arbetet med att frigöra den inneboende talangen.

Nyfiken på att veta mer? Kolla in YouTube! I en mycket intressant kortfilm berättar David Wiesner mer om
sina tankar och om det arbete som förgick boken. Sök på: Art & Max by David Wiesner
Danseskole som tilbyr dans innenfor mange genre - Barnedans, ballett, musikal, hip hop, popdans,
sangstjerner There is no er en utstilling utlånt til Nordnorsk Kunstmuseum fra det fiktive Sámi Dáiddamusea,
en museums-performance av RiddoDuottarMuseat og Nordnorsk Kunstmuseum. Mange leger, forskere,

kjemikere, kostholdseksperter og alternative behandlere forenes om teorien om syrebase-balansen Registrar.no
tilbyr kun tjenester til utvalgte kunder. Bestilling av domener via skjemaer i venstre marg vil ikke bli utført.
Astrup Fearnley Museet. Aktuelle utstillinger: The World is Made of Stories - verk fra Astrup Fearnley
Samlingen Chinese Summer Løvetann røskes gjerne bort som ugress. Men nå er det tid for å sanke den inn og
bruke den for alt den er verdt, i tradisjon tro.
Nå står de viltvoksende. IKEA - STORNÄS, Uttrekkbart bord, 2 tilleggsplater er inkludert.Du kan raskt og
enkelt tilpasse bordets størrelse etter behov. Med de 2 tilleggsplatene som du kan. IKEA - BRIMNES,
Dagseng med 2 skuffer, , Med noen gode, myke puter som støtte i ryggen, kan du enkelt gjøre dagsenga om til
en komfortabel sofa eller sjeselong. Databasen inneholder 1377965 gjenstandsposter.
Arkeologisøk-grensesnittet gir nå mulighet for avansert / utvidet søk. FFF er fagorganisasjonen for fotografer
og kamerabaserte kunstnere, etablert i 1974 for å fremme kunstfotografiet i Norge

