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Haiku – håndbog Bo Lille Hent PDF Interessen for haiku er vokset støt i de seneste 15-20 år. Antallet af

aktive udøvere af haikukunsten er også steget markant. Denne bog er derfor tænkt som en kilde til oplysning
og inspiration for alle, der interesserer sig for disse små mættede digte. Bogen giver en grundig indføring i

haikuets begrebsverden og forklarer de principper, det hviler på. Den gennemgår også de vigtigste
undergenrer og giver en kortfattet genrehistorie med nogle af de berømteste digte fra Basho til Tranströmer.
Sidst, men ikke mindst, giver den anvisninger på, hvordan man selv kan komme i gang med at skrive haiku.
Uddrag af bogen: Haiku rummer alt krøller en verden sammen til et lille æg Om forfatteren: BO LILLE er
cand.mag. og forfatter til en lang række skøn-og faglitterære bøger. Han er leder af Underskoven, et åbent

forum for lyrik og kortprosa med fast base i Huset i Magstræde i København og studievært ved tv-
programserien Bo’s Lille Kulturhjørne. Han afholder desuden skrivekurser overalt i Skandinavien.

 

Interessen for haiku er vokset støt i de seneste 15-20 år. Antallet af
aktive udøvere af haikukunsten er også steget markant. Denne bog er
derfor tænkt som en kilde til oplysning og inspiration for alle, der
interesserer sig for disse små mættede digte. Bogen giver en grundig
indføring i haikuets begrebsverden og forklarer de principper, det
hviler på. Den gennemgår også de vigtigste undergenrer og giver en
kortfattet genrehistorie med nogle af de berømteste digte fra Basho
til Tranströmer. Sidst, men ikke mindst, giver den anvisninger på,

hvordan man selv kan komme i gang med at skrive haiku. Uddrag af
bogen: Haiku rummer alt krøller en verden sammen til et lille æg
Om forfatteren: BO LILLE er cand.mag. og forfatter til en lang
række skøn-og faglitterære bøger. Han er leder af Underskoven, et

åbent forum for lyrik og kortprosa med fast base i Huset i Magstræde
i København og studievært ved tv-programserien Bo’s Lille



Kulturhjørne. Han afholder desuden skrivekurser overalt i
Skandinavien.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Haiku – håndbog&s=dkbooks

