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Antologi redigeret af Nanna Mogensen og Klaus Rothstein.

KORT FORTALT samler det første årti i det tredje årtusinde som danske novelleforfattere beskrev det. Fra den
stillestående provins til den sitrende storby, fra det fortrolige Jylland til det foruroligende Afrika, fra det

menneskelige overskud til det umenneskelige sammenbrud.

Novelleantologien har alene til hensigt at præsentere gode, læseværdige sider af den moderne danske short
story, og er dermed ikke styret af nogen overordnet tematisk eller litterær tanke. Redaktørerne har ikke
krænget noget fortolket fællesskab ned over bidragene, og samlingen er ikke noget bud på en kanonisk

sandhed - den er slet og ret en litterær mosaik af kvalitetsnoveller. At det kræver et ganske særligt talent at
skrive en skarp novelle, ved alle forfattere, der har prøvet kræfter med genren, hvor begivenheder, handlinger
og følelser koges ind til et kort og komprimeret portræt af alt fra vendepunkter i hverdagen til tilværelsens

store transformationer.

KORT FORTALT - danske noveller 2000-2010 er redigeret af Nanna Mogensen og Klaus Rothstein, som
sammen er redaktører og studieværter på DR´s litteraturmagasin, Skønlitteratur på P1.
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Holm, Ida Jessen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, David Læby, Svend Åge Madsen, Dorthe Nors, Anja

Otterstrøm, Sidsel Falsig Pedersen, Laila Ingrid Rasmussen, Marina Cecilie Roné, Henriette Rostrup, Jan
Sonnergaard, Hanne Marie Svendsen, Jens Smærup Sørensen, Charlotte Weitze, Dorrit Willumsen.

 

Forlaget skriver:

Antologi redigeret af Nanna Mogensen og Klaus Rothstein.

KORT FORTALT samler det første årti i det tredje årtusinde som
danske novelleforfattere beskrev det. Fra den stillestående provins til
den sitrende storby, fra det fortrolige Jylland til det foruroligende
Afrika, fra det menneskelige overskud til det umenneskelige

sammenbrud.

Novelleantologien har alene til hensigt at præsentere gode,
læseværdige sider af den moderne danske short story, og er dermed

ikke styret af nogen overordnet tematisk eller litterær tanke.
Redaktørerne har ikke krænget noget fortolket fællesskab ned over
bidragene, og samlingen er ikke noget bud på en kanonisk sandhed -

den er slet og ret en litterær mosaik af kvalitetsnoveller. At det
kræver et ganske særligt talent at skrive en skarp novelle, ved alle
forfattere, der har prøvet kræfter med genren, hvor begivenheder,

handlinger og følelser koges ind til et kort og komprimeret portræt af
alt fra vendepunkter i hverdagen til tilværelsens store



transformationer.

KORT FORTALT - danske noveller 2000-2010 er redigeret af Nanna
Mogensen og Klaus Rothstein, som sammen er redaktører og
studieværter på DR´s litteraturmagasin, Skønlitteratur på P1.

De medvirkende er: Naja Marie Aidt, Jens Blendstrup, Kim
Blæsbjerg, Anders Bodelsen, Mathilde Walter Clark, Adda Djørup,
Jakob Ejersbo, Maja Elverkilde, Christian Yde Frostholm, Trisse
Gejl, Maria Grønlykke, Katrine Marie Guldager, Christina Hagen,
Helle Helle, Merete Pryds Helle, Christina Hesselholdt, Sven Holm,
Ida Jessen, Pia Juul, Hans Otto Jørgensen, David Læby, Svend Åge
Madsen, Dorthe Nors, Anja Otterstrøm, Sidsel Falsig Pedersen, Laila

Ingrid Rasmussen, Marina Cecilie Roné, Henriette Rostrup, Jan
Sonnergaard, Hanne Marie Svendsen, Jens Smærup Sørensen,

Charlotte Weitze, Dorrit Willumsen.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Kort fortalt&s=dkbooks

