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12 aarhusianere, 12 essays – betragtninger fra en såkaldt storby om yndlingssteder, barndomsglimt, det
aarhusianske storhedsvanvid og de muntre gadehjørner Forfatterne Stine Pilgaard, Jesper Stein, Jens
Blendstrup, Peter Laugesen. Præsten Mette Birk, sangeren Karl William, skuespilleren Line Arlien-Søborg,
politikeren Fatma Øktem og journalisten Peter Falktoft. Filminstruktøren Nils Malmros og mesterkokken
Wassim Hallal. Alle har det til fælles, at de har rødder i Aarhus, og i bogen tegner de hvert sit billede af byen.
Veloplagte beretninger med varme og bid.
Historierne veksler mellem flashback og nutid.
Glæd dig til Jens Blendstrups beskrivelser af Djævlebakken og Lortestien. Stine Pilgaards fortælling om
blandt andet Langstilkede rejecocktails serveret på bakker som kunstgenstande. Nils Malmros’ erindring om
sin første forelskelse. Fatma Øktems kærlighedserklæring til den stille stund i Domkirken. Jesper Steins
saftige erindringer fra cykelstien mellem Risskov og byen eller Peter Falktoft, som ikke var kommet til verden
uden Den Permanente. De velskrevne kapitler kan læses enkeltvis eller samlet.
Coffeetablebogen er rigt illustreret med farverige bybilleder og sorthvide portrætter af forfatterne. Visuelt
kommer vi tæt på byen, livet, menneskene og havet. Bogen er oplagt som gave, til venteværelset, caféen,
receptioner mm. Elsker du også Aarhus, er du aarhusianer i eksil, eller savner du bare at have byen helt tæt på,
så er bogen noget for dig.
Facebook giver folk mulighed for. Info om morgendagens 2 brag i Aarhus og Holstebro Vi elsker Aarhus. It
was owned by several entities, from Kim Martin Sørensen to Vi Elsker Serier IVS of Kim Sørensen,. Anders
BachBogen 'Vi elsker Aarhus' faldt Anders Bach meget naturlig at lave. Verden Største 90 erfest kommer til
Aarhus og billetsalget starter på mandag kl 10 00 Igen helt op til 25 af de absolut topna. Please try again later.

Selv når vi skal tage afsked med dem vi elsker,. Den populære Tour Vi Elsker 90. Vi elsker. Vores
specialister til erhverv og private glæder sig til at byde dig velkommen hos Svane Køkkenet Aarhus. En
spørgeskemaundersøgelse om singlers madvaner og livsstil viser,. Vi Elsker 90'erne Aarhus 2017 - Verdens
Største 90'erfest, Jysk Væddeløbsbane, lørdag, 26. Find Vi Elsker 90'erne Aarhus schedule, reviews and
photos. 12 aarhusianere, 12 essays – betragtninger fra en såkaldt. 6. Priser er ekskl.

