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Den fabulerende, fantastiske krønike om den ensomt beliggende landsby Macondo og dens store, farverige
Buendiaslægt. Det er ægteparret José og Ursula Buendia, fætter og kusine, som engang i 1800-tallets
begyndelse grundlægger den lille flække, som Márquez befolker med en broget skare af lidenskabelige
kvinder, eventyrlystne mænd, pjaltede sigøjnere og hvileløse ånder. Trods frygten for indavl drages slægtens
mænd på forunderlig vis generation efter generation mod slægtens kvinder alt imens moderne landvindinger
på godt og ondt trænger sig på udefra. Men Buendia-familien er underlagt den skæbne, som bogens titel
hentyder til, menneskets evige ensomhed, og dens æra skal slutte, når gamle forudsigelser og spådomme
nedskrevet på sanskrit engang bliver tydet. 100 års ensomhed er sydamerikansk verdenslitteratur, når det er
bedst, og et absolut hovedværk i genren magisk realisme. Under magien og fablen finder man Márquez’
indignation over social uretfærdighed og hans litterære protest mod de politiske forhold. Pressen skriver: »100
års ensomhed« rummer en strøm af sanselighed, humor og vidtfavnende kreativitet. Man fornemmer duften af
oregano og overvældes af fantasirigdommen.« ***** – Eva Pohl, Berlingske
Det kan være din chef, arbejdskollega, nabo, mor eller far -og. I KØKKENET: Til den store sandwich. Den
Kongelige Ballet er et af verdens mest anerkendte balletkompagnier. Katharina og Magnus kæmpede med

alkoholmisbrug en ny serie viser, hvordan det rev deres forhold i stykker. Det kan være din chef,
arbejdskollega, nabo, mor eller far -og. Kompagniet har med sin unikke Bournonville-tradition samt et øje for
fornyelse. Vi fylder vores biograf med events og særarrangementer for enhver smag. Josefine, Ottesen,
forfatter, fantasy, eventyr, adventure, kendt børnebogsforfatter, prisbelønnede børnebøger. Josefine, Ottesen,
forfatter, fantasy, eventyr, adventure, kendt børnebogsforfatter, prisbelønnede børnebøger. I KØKKENET: Til
den store sandwich. Vi fylder vores biograf med events og særarrangementer for enhver smag.
Fødselsdepressioner er ikke bare noget, kvinder oplever - to mænd fortæller, hvordan faderskabet påvirkede
dem. Det kan være din chef, arbejdskollega, nabo, mor eller far -og. IntetDanmark Spiser
SammenJam-Session på MedborgerhusetMusikskolens Gallakoncert – 40 Års JubilæumFernisering m.
prisbelønnede ungdomsbøger. Josefine, Ottesen, forfatter, fantasy, eventyr, adventure, kendt
børnebogsforfatter, prisbelønnede børnebøger. Ruth Jensen – Kunstforeningen. Og tit.
Kort beskrivelse: Charmør og tyran handler om psykopater.

