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Hur skulle det se ut om man byggde en stad vars själva idé är att den inte är bestående? En stad utan
permanent identitet, där alla får bidra med sina byggnader ? och med sina namn? En stad vars förutsättning är
aktivt deltagande, och som växer och förändras tillsammans med dem som bor i den. En stad som aldrig är sig
lik. Undan för undan växer den lilla staden till en stad vilken som helst. Den tar form ur tags ? graffitimålarnas
egennamn ? och skapar ett alfabet för nya ord och meningar, nya städer.

City of Names liknar lika mycket en urbanteoretisk studie som ett journalistiskt experiment. I Meira
Ahmemulics debutbok beskrivs en stads uppgång och fall i bilder och ord. Det är en högst originell debut.
"Boken är ett konstverk i sig men också en infallsrik och skarp analys av staden som idé." (GP)
"Italo Calvino hade gillat ?City of Names?, staden som byggdes av hittegods, gåvor och ord.? (Stefan
Jonsson, DN)
Telia har gode tilbud på mobilabonnement, mobiltelefoner og mobilt bredbånd. Bli Telia-kunde og opplev
Norges beste 4G-nett. Et besøk i Rock City kan by på både opplevelser og utfordringer. Når du kommer inn i
Rock City, blir du først presentert for opptakten. Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser
på lar oss ikke gjøre det. X:IT har serie-maraton! Jeg ser på bilder fra min herlige ferie til Fiji og lengter
tilbake.
Været er ikke akkurat supert her hjemme for øyeblikket, så det er. Billetter. Her finner du en komplett
oversikt over vårt program - både for Kino og Kultur. Manchester City lanserer den nye hjemmedrakten. Nike
Treningsbukse Tech Fleece - Gr.

TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video. Trykkfeil på faktura.
Kontingentfaktura for sesongen 2017/18 er no i ferd med å bli sendt ut til alle medlemar. Diverre har det snike
seg inn ein trykkfeil på. Novotel London City South The Kensington Close Hotel Millennium Gloucester
Hotel London Kensington Hvor bør man bo i London? SpareBank 1 SMN har vært i regionen siden 1823, og
har etablert seg som den største aktøren i Midt-Norge. Siden 2015 har SpareBank 1 SMN vært
hovedsamarbeidspartner.

