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Nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Det handler om å gå. Å begi seg av gårde til fots, ned den åpne veien
en romantisk øvelse som fører til en del harde erfaringer: å sove ute, gå seg vill, møte egne begrensninger og
andre mennesker, natur og byer drive gatelangs i Paris og Istanbul, krysse broer og grenser gå inn i fremmede
land, ukjente områder. Den gående er uten beskyttelse og hjem, uten hastighet og bestemte mål, han går for å
komme nærmere det han ser og møter på reisen. Han vil leve et vilt og poetisk liv. Han finner sine egne ruter,
men gjør også avstikkere langs sporene til kjente vandrere fra litteraturhistorien: Rousseau, Wordsworth,
Hölderlin og Rimbaud han leser dikterne og filosofene for å forsøke å lære seg den kunsten det er å gå.
«Gå. Eller kunsten å leve et vilt og inderlig liv er en sjelden og vidunderlig blanding av selvutleverende
bekjennelser og saktegående reiseskildring.» Knut Hoem, NRK P2
«. skrivekunst som overgår det meste av det som er aksepterte høydepunkter i moderne norsk litteratur.» Knut
Ødegård, Aftenposten
01.jun.17. Lager info-filmer om barn og syn. Denne uken er det gjort filmopptak for Synsinformasjon og
Norges Optikerforbund om barn og syn. Innslagene skal. Hervik saft, syltetøy og juice. I sjøkanten, rett ved

Ryfylkes vakre natur ligger den vesle fabrikken vår. Den ble plassert her fordi det var her de beste bærene.
Bedriftsdatabasen.no gir deg regnskapsinformasjon, kart, telefon og adresse. Å gå på soppjakt gir spenning og
fine naturopplevelser. I Norge har vi store arealer som bugner av smakssterk og god matsopp. Men, bruk av
viltvoksende sopp krever. Norges største nettavis for økonomi og næringsliv. E24 gir deg det aller siste fra
aksjemarkedet og tar pulsen på norsk og internasjonal økonomi, sammen med de. Hvert år møtes ca 100 000
ungdommer fra 6.-9. klasse, fordelt på rundt 250 idrettsarenaer for å løpe TINEstafetten, juble og heie.
Midlertidig passasjerferge mellom Sætre og Drøbak I den tiden Oslofjordtunnelen er stengt vil vi midlertidig
transportere pendlere mellom Drøbak og Sætre med ferge. Down Town er Telemarks beste kjøpesenter og
ligger i hjertet av Grenland, nær Porsgrunn sentrum. Brukernavn og passord til HMS/Telefonkatalog: Kontakt
Raufoss Eiendomsforvaltning: Vakttelefon Raufoss Næringspark ANS Og Raufoss Eiendomsforvaltning AS
Hvis du som medlem ønsker å motta informasjon fra oss via e-mail, registrer deg ved å klikke her. Lag link til
Lillestrøm Jazzklubb under dine favoritter.

