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Tildelt Kritikerprisen og Gyldendalprisen 2009. Nominert til Nordisk Råds litteraturpris.
Imot kunsten er en roman om en gutt som blir forfatter. Det er en poetisk, nærgående skildring av levd liv, og
det er en beretning om en slekt og en slekts historier, om hvordan tidligere generasjoner setter sitt avtrykk i
etterkommerne.«Imot kunsten handler om savn, og Tomas Espedal fortjener å bli utgitt på førti språk»Frode
Johansen Riopelle, Klassekampen«Ingen i byene, ingen på landet, ikke engang Karl Ove Knausgård, skriver
bedre prosa enn Espedal. Hans roman av året er rett og slett en sjelden oppvisning i nydelig språk og
sårvakkert innhold.»Stein Roll i «Årets leseopplevelse», Adresseavisen«Espedals bøker de siste ti årene har
bare blitt bedre, side for side, jeg er bekymret for hvor det skal ende. Den nyeste, Imot kunsten (notatbøkene)
er en av de vakreste, viktigste bøkene jeg har lest på mange år, skrevet så presist, så gjennomført dyktig, så
lydløst eksplosivt og nådeløst kvalitativt utmattende at jeg ikke kan unngå å tenke omtrent det samme som
Sigmund Jensen skrev i Stavanger Aftenblad for fire år siden: «Det er komplett ubegripelig at skjønnlitteratur
av en så høy kvalitet som det Espedal gang på gang leverer, ikke skal kunne nå et bredere publikum.» »Johan
Harstad, KlassekampenIntervju på nettsidene til Bergen FolkebibliotekKritikerlagets tale til Tomas Espedal i

forbindelse med tildelingen av Kritikerprisen 2009
Det er ikke nok å rekruttere de skarpeste hodene. Den virkelige store prøven starter når den nye rekrutten har
sin første arbeidsdag, hevder BI-forsker Cathrine. bryllup, brud, brudgom, vielse, bryllupsreise, giftering,
bryllupsfest, gjest, festklær, brudekjole Er det mulig å tenke seg glad? Eller snudd på hodet: Er det mulig å
tenke seg trist, engstelig, deprimert, aggressiv, osv? Svaret er selvsagt at det har betydning. Kunsten å elske
seg selv – i både storm og stille Av Tove Marie Sortland - 3. august 2015 Forside. kurs; bøker; artikler og
skriverier; idemakeriet; kostymer; Magiske ting; formingsideer; Media inspirerer! Skal vi leke? skattekammer
; Temaarbeid. Portåsen er et sted for nyskapning innen poesi og lyrikk, og skal være en nasjonal møteplass for
forfattere og kunstnere innen feltet. Sesongvise, årlige. Om Bouvet.
Bouvet er et norsk konsulentselskap som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Bouvet designer,
utvikler, forvalter og gir råd om IT. Ledelse. Sverre Hurum, administrerende direktør.
Sverre Hurum (født 1955) har mer enn 25 års erfaring som toppleder innenfor konsulentbransjen.
#utenmusikk – Den nye åndsverkloven skulle sørge for at rettighetshaverne fikk bedre mulighet til å leve av
sin kreative virksomhet. Med lovforslaget som. Nyheter og endringer.
Salsa helgekurs i Håndverkeren 9.–11. juni med grunnkurs over tre dager: Fredag kl. 18.00–20.00, lørdag og
søndag.

