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Dette er en bok om penger, mange penger, skipsredere, krig, shippingboom, eventyrlige fortjenester, og
verdensberømte kunstverk som plutselig henger på veggen i Norges hovedstad. Det er tiden du fikk berømte
Picasso-malerier for en matros-lønn. For første gang kommer skrives det på norsk om tidens utrolige
internasjonale kunstmarked. Boken tar deg med til kunstmarkedet i Paris og den amerikanske historien etter
borgerkrigen. Dette er boken om glemte helterog sjenerøse personer som gjorde Nasjonalgalleriet til et
moderne museum. For første gang får du et økonomisk perspektiv på kunsthistorien og vite konkret hvor mye
tjente egentlig skipsrederne under denne første verdenskrigen. Ingen har skrevet om dette før. Så det er en bok
om mye nytt i norsk historie, og en bok om den norske hovedstaden som fikk "en ny adel". Drama og
spenning fra føste til siste side.
Har fått kjeft for å stille ut dronning Sonjas kunst. Her er dommen over bildene FILM: Dette er krig som
porno. «Hacksaw Ridge», et actiondrama fra stillehavsfronten under 2. verdenskrig som også er Mel Gibsons
comeback som regissør. Kunstsamleren presenterer Thorstein Rittun en kunstner som lager kunst silketrykk og
kunst seriegrafier. Fakta. Innførsel og utførsel. Vet du at du ikke uten videre kan ta med deg kunst- og
kulturgjenstander ut av eller inn i Norge? Her finner du søknadsskjema og mer. Tema: Historie, Filosofi og
etikk, Individ/gruppe, Konflikt/krig og menneskerettigheter, Kulturmøter/-konflikter, Litteratur på film,
Politikk og samfunn, Språk og. Voksen kr 90 Honnør/student kr 70 Barn 5–15 år kr 40 Gruppe per person kr
70 (min. 20 pers.) Fellesbillett for besøk på Galleri Espolin, Lofotmuseet og. Samleobjekter, Antikviteter &
Kunst. Se vårt store utvalg av antikviteter. Alt fra nydelige glass og krystaller til elegante møbler. Godt utvalg

med antikviteter av.
Artikkel, Ekstern ressurs: Fagartikkel om modernisme; svar på en eksamensoppgave i norsk fra 2009 - Denne
artikkelen er et elevarbeid og svar på en oppgave som ble. Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen.
Organisert etter læreplanene. folkeeventyr.no. Spennende norske folkeeventyr for store og små barn med
illustrasjoner fra Asbjørnsen og Moe sin tid.

