Pinocchio
Forfatter:

Carlo Collodi

Forlag:

Lydbokforlaget

Serie:

Hørespill
lørdagsbarnetimen

Sprak:

Bokmål

ISBN/EAN:

9788242127235

Kategori:

Lydbøker barn og ungdom

Utgivelsesar:

2001

fra

Pinocchio.pdf
Pinocchio.epub

Lyver du, får du lang nese. Er du snill, blir du en ordentlig gutt, i hvert fall gjelder det for Pinocchio.
Pinocchio er en av de store klassikerne, skrevet i Italia for over hundre år siden. Fortellingen er en blanding av
eventyr og virkelighet, av magi og spenning og vil appellere til lyttere i alle aldre.
Pinocchio er tredukken som så gjerne vil fortjene å bli til en levende menneskegutt.
Men han er både ubetenksom og ulydig og kommer alltid opp i underlige og farlige eventyr. Hver gang han
lyver, vokser nesen hans. Egentlig vil han være snill og lydig, gå på skolen og arbeide flittig. Faren hans, den
snille Geppetto, feller mang en tåre over "sønnen" sin, men han vet godt at selv om Pinocchio er uskikkelig, så
er han også både modig og varmhjertet. Og da går det bra - til slutt.
Pinocchio er en vellykket og original blanding av eventyr og virkelighet, av magi og spenning og vil appellere
til lesere i alle aldre.
PINOCCHIO er en italiensk barnebokfigur som er blitt en verdensborger,
ikke minst på grunn av Disneys klassiske tegnefilm.
Carlo Collodi forteller en pedagogisk historie.
Lyver du, vokser nesen din. Er du god og snill,
får du belønning. Når Pinocchio til slutt er
villig til å ofre alt for å hjelpe Geppetto,
får han sitt høyeste ønske oppfylt. Han er ikke
lenger tredukken Geppetto skar ut, han blir en ordentlig gutt, og Geppetto får sin etterlengtede sønn. I boken
som kom ut i 1883, er Collodis pedagogiske prosjekt overtydelig. I dette hørespillet er det spenningen og
Geppettos store kjærlighet til Pinocchio som blir det viktige.

I Klaus Hagerups dramatisering og Stein Winges regi får alle de frodige og skumle figurene liv.
I mai 2017 holdt Pinocchio elevene et fantastisk egenprodusert stykke; «Hotell Sjokodrøm». På hotellet bor og
opptrer blant annet andre musikkartistene fra New. Pinocchio-trailer. Det var en gang en gammel snekker som
het Geppetto.
Han var ganske fattig, og ganske ensom. Så vil kanskje noen tenke: Stakkars Geppetto! Her kjøper du billett
til alle forestillingene av Pinocchio og får en oversikt over hele turnéruten.
Pinocchio drar avgårde for å utforske verden på egenhånd, besatt av tanken på å bli en ekte gutt. Han følger
etter noen gutter inn på skolen.
Norges førende designbutikk. Kjøp HAY Pinocchio hos designdelicatessen.no. Rask levering. Vi gjør det lett
og sikkert å handle på nett. Walt Disneys fantasifylte og magiske eventyr starter en natt i den snille
dukkemakeren Gepettos verksted. På en hylle sitter hans tredukke Pinocchio stille. Vi er en salong med syv
dame- og herrefrisører med lang erfaring. Vi utfører alle typer klipp. Fargebehandling og permanent samt
oppsettning både til fest og bryllup. Deler av NRK sitt TV-innhold er kun tilgjengelig i Norge. Dette gjelder
spesielt program produsert utenfor NRK. Les mer om våre rettigheter på hjelpesiden. Velkommen til
Pinocchio klinikken! Her finner du flere tjenester som forebygger og støtter opp under kroppens eget
helbredelsessystem. Jeg behandler ikke sykdommer. «OG MENS HAN SNAKKET BLE NESEN HANS
LENGRE OG LENGRE» Treskjæreren Gepetto ønsker seg så inderlig en sønn at han spikker seg en tredukke.

