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Dette er et forsøk på å si noe i innspurten av livet.
En gammel manns tanker om det som er skjedd gjennom livet krever gjenskaping av noe av det forgangne,
noen bruddstykker.
En uskolert manns tanker om det som er i oss og rundt oss krever nyskaping i eget hode, framfor sitater fra
klokere mennesker.
For å forene disse to forskjellige tankemåtene har jeg skapt noen skisser som utløste noen dikt som kanskje
roer leserens tanker mellom kapitlene.

Roar Gulbrandsen har malt i snart femti år, men det er blitt lite de siste åra til fordel for skriving. Med
Bruddstykker kommer han med den femte boka siden han fylte sytti år, og sannsynligvis den siste.Mennesket

er et skapende vesen og det er ingen grunn til å undertrykke denne egenskapen selv om man ikke blir berømt
og stinn av penger. Det å oppleve skape-prosessen er en verdi i seg selv.
Frogner Antikvariat - Innehaver: Karin Adde Magnussen: Skovvn. 7, 0257 Oslo: Tlf: 48 89 65 16
Separatutstillinger: 2016 Galleri Nobel 2016 Dombås Kunstforening 2015 Galleri Bergman GBK, Karlstad ,
Sverige 2015 Galleri Soon 2015 Kilen Galleri, Hvasser 2015. 110 km preparerte skiløyper for hele familien lysløyper - skytterarena Bordbestilling. Kom gjerne opp trappa når du er i nærheten, eller bestill bord her hvis
du planlegger et møte, en date eller en trivelig stund med familie eller. En original film om intet mindre enn
det tyvende århundrets amerikanske kvinner. Han forteller selv at han bare husker bruddstykker av ulykken,
som førte til at han måtte overnatte på sykehus. Skadene var som nevnt ikke mer alvorlige. Fakta om angst
Angstlidelser finnes i mange former. Et sentralt kjennetegn ved angstlidelser er at man stadig opplever å være
mer redd enn det som er rimelig og at. Gjermund Cappelens sønn forklarte i Oslo tingrett onsdag at han alt
som tiåring fikk høre om politimannen Eirik Jensen, som hjalp faren hans. Etter endt studie skal du ha tilegnet
deg gode kunnskaper og ferdigheter om hvordan du oppnår optimalt treningsutbytte gjennom tilpasset trening,
ernæring og. Gro Mukta Holter er en allsidig kunstner som arbeider innenfor maleri, grafikk, tegning, tekstil
og installasjoner.
Tematikken i hennes arbeider er ofte relatert til.

