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Lars Saabye Christensen har alltid hatt en spesiell tilknytning til København, ikke minst gjennom sin nå
avdøde danske far.
Mitt danske album er dikt og prosatekster hvor hukommelse og erindring ofte har sitt utspring i fotografier fra
familiens mytologi. Og hvor forfatteren går på oppdagelsesferd i seg selv, sin slekt og byen. Saabye kommer
første gang til København i sin mors mage, om bord i bestefarens seilbåt, og senere, som gutt, blir han med
familien opp i heisen på Palace Hotell, mens duene, i erindringens rom, virvler om bena på ham og broren
midt på Rådhusplassen. Tekstene beveger seg ut og inn av tid og sted. Fra barndom i Oslo, bilturer gjennom
Sverige og tilbake til farens barndom i København. Mitt danske album er en vemodig og humoristisk hyllest
til København, og en minnerune over forholdet til en far og hans slekt.
Stem frem tidenes beste Black Sabbath album! Etter snart femti år med beinhard heavy metal kaster nå
Sabbathgutta inn det mørke rockehåndkleet og legger både. Tre år og tre album senere var Prudence totalt
utslitt. Her dukket mange av Åges mest kjente sanger opp; så som «Norge, mitt. 2000 Mit danske eventyr;
2001.
Alle drømmene oppfylt som barn. Celine vant MGPjr i 2007 med låta ”Bæstevænna”, som hun skrev til
bestevennen Astrid Smeplass, og fikk som 11-åring alle. Last ned Mitt Telenor appen for å få mest ut av våre
tjenester! Den danske rødlista: Den danske Rødliste er fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er
blevet rødlistevurderet. TOVE BØYGARD - www.toveboygard.net. Tove Bøygard m/Band Var på konsert
med overnevnte på Christians Kjeller i Kongsberg fredag 10. mars, og det ble en flott. Norges ledende nettavis
med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur Siste nytt. Ny hjemmeside for
veteranfriidrett pÃ¥ forbundets side! Den nye hjemmesiden kan nÃ¥ lokaliserespÃ¥ www.friidrett.no.

Ã˜verst til venstre klikk. Da Christina og Audun giftet seg, ble gjestene så mette at dansingen måtte utsettes. –
Opprinnelig hadde jeg denne kongstanken om at all maten som ble servert i. Energica – annerledes bøker for
kropp, sjel og sinn som viser deg dine ubegrensede muligheter som menneske!

