Himmelretninger
Forfatter:

Steinar Opstad

Forlag:

Gyldendal Norsk Forlag

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

242

ISBN/EAN:

9788205427686

Kategori:

Språk

Utgivelsesar:

2012

Himmelretninger.pdf
Himmelretninger.epub

Himmelretninger er en samling essays med lesninger av enkeltdikt så vel som av hele lyriske forfatterskap.
Sentralt står den nordiske modernistiske arven representert ved poeter som Gunvor Hofmo, Ole Sarvig, Rolf
Jacobsen, Åsmund Sveen, Ulla Olin, Tua Forsström, Eldrid Lunden, Ellen Einan, Göran Sonnevi og Fredrik
Nyberg. Essayene reflekterer rundt temaer som tradisjon og fornyelse, bekjennelse og poetisk form,
metafysikk og politisk radikalitet, og forfatteren er like opptatt av det skammelige ved skriften som av
skriftens potensielt frigjørende kraft. Boken inneholder tekster som sirkler inn personlige livsbetraktninger
rundt det å lese og skrive og gir dermed også et bilde av Steinar Opstads egen poetikk og lyriske praksis.
Velkommen til 1001 ROM. Bak navnet som ble til med et smil om munnen er reporter Kathrine Sørgård velkommen inn over min digitale dørstokk. Himmelretninger Vi har fire himmelretninger; nord, sør, øst og
vest. Disse forkortes ofte med N, S, Ø og V.
Når du studerer kartet er nord alltid oppover på kartet. 1 av 15 reisemål i verden verdt å reise til! Hellisøy Fyr
på Fedje. THE OBSERVER I LONDON. Ja, dette skrev London-avisen The Observer til sine lesere i 2004.

NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og nyheter. Har du
problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.
no/hjelp Multi Smart Øving — adaptiv læring for 1.-7. trinn.
Logg inn med Feide. Ofte stilte spørsmål; Kom i gang (PDF) Informasjon til foreldre (PDF) KOFTESØLV.
Juhls Silvergallery ble etablert i 1959 i Kautokeino og er Finnmarks første sølvsmie. Frank og Regine Juhls så
det som sin oppgave å møte folks. Høvringen Høgfjellshotell ligger på ett platå like over tregrensen 980 m.o.h
ved inngangen til Rondane Nasjonalpark, og danner dermed ett naturlig utgangspunkt. Minihus E10 er en
spennende året rundt løsning for villa- og fritidshuseiere som vil ha mere plass. Og som verdsetter god design,
fine detaljer og holdbare materialer. Minihus E20 fra Enkelrum er en kan brukes som anneks, komplett bolig,
studio, kontor, eller atelier i hagen. Kan også leveres med bad og kjøkken med hvitevarer. Her kan du se
bilder, video, prospekter, 3D-plan og animasjon fra våre hytter. Husk at vi tilpasser hyttene etter dine behov.
Se mer på vår hjemmeside ->

