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Arne Garborgs diktsyklus "Haugtussa" ble første gang utgitt i 1895, og regnes som et hovedverk i norsk
nasjonallitteratur. Gjennom 71 dikt følger leseren ungjenta Veslemøy, som blir kalt "Haugtussa" av sine
jevnaldrende, og hennes utvikling som er framstilt med innlevelse og psykologisk innsikt. Arne Garborg
(1851–1924) var som venstremann, kulturradikaler og en viktig intellektuell med på å fremkjempe og utforme
en ny nasjonal politisk retning. Garborg var nynorskforkjemper, og som "jærbu og europear" interessert i
brytningsforholdet mellom individ og kultur. Spenningen mellom det stedbundne og det utoversøkende i
mennesket, mellom tradisjonen og det moderne, problematiseres. Et overordnet tema i forfatterskapet er en
utforskning av vilkårene for frihet og selvstendighet, både på et individuelt og et nasjonalt plan. Lydboka er
del av en serie eldre klassikere, kun utgitt som MP3-fil. Blant de eldste innspillingene er lydkvaliteten noe
varierende. Til gjengjeld er utsalgsprisen svært lav.
Haugtussa sender ut nyhetsbrev med informasjon om bunader og folkedrakter, og ting som skjer i butikken.
Dersom du vil motta nyhetsbrevet fra oss kan du melde deg på. Vi produserer barnebunader på bestilling fra
store deler av landet. Vi har også våre egen designede typer Veslemøy og Haugtussa. En barnebunad kan
brukes i alle. Den lille havfruen. Bli med inn i H.
C. Andersens fantastiske undervannseventyr. Nede under havets overflate venter prinser og havfrueprinsesser,
havhekser og. Eva Lie Design, Heimen Husfliden og Haugtussa bak slottet er forhandlere av Jubileumsdrakten
for Oslo. Finn kontaktinformasjon på våre nettsider. Jubileumsdrakten for Oslo er designet av Eva Lie, i
samarbeid med Oslo kommune i forbindelse med byens 1000-års jubileum. Målet var å lage en vakker og
spesiell. Borghild Eline Rud (født mars 1910,død 25 juni 1999) var tegner og illustratør. Hun ble utdannet ved
Statens håndverks-og kunstindustriskole og Statens. Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen.

Organisert etter læreplanene.
Komplette herrebunader fra de fleste regioner i Norge. Bunadsjakker, bunadsvester, bunadsbukser,
bunadsskjorter og annet bunadstilbehør for menn. Komplette herrebunader fra de fleste regioner i Norge.
Bunadsjakker, bunadsvester, bunadsbukser, bunadsskjorter og annet bunadstilbehør for menn. Orientering
Stavanger, Turorientering, Stavanger Orienteringsklubb er en orienteringsklubb med rundt 100 aktive
o-løpere. Orientering passer for alle. PREO, MTB-O

