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"Vi ville lave et fantastisk show som verden aldrig havde set mage til! Og vi ville rejse jorden rundt med det!
Vi forestillede os store haller hvor dansere, mimere, rockmusikere, skuespillere og cirkusartister var med i
vores gigantiske mega-lysshow…" Nina Rasmussen ser tilbage på teatergruppen Solvognens fødsel i 1969 og
de forunderlige og håbefulde år frem til gruppens opløsning i 1983. Hendes historier om Solvognen er også
historier om unge, der vil ændre verden, om skæve eksistenser, hvis særheder bliver hyldet, om drømmere
omkring Christiania, om aktioner og konflikter med ordensmagten og den humor og overraskelse, der blev
brugt til at løse dem. Den danske forfatter og eventyrer Nina Rasmussen (f. 1942) debuterede i 1983 med
rejsebeskrivelsen "Held og lykke", som fortæller historien om et spændende år med familien på motorcykel
gennem Sydamerika. Bogen er ligesom mange andre skrevet sammen med Nina Rasmussens mand, Hjalte
Tin. Mange af hendes senere bøger handler om hendes egne rejser i den arabiske verden, efter hun i 2006
konverterede til islam.
kom trygt i hus med os – altid friske pÅ en skarp pris & god handel – uforpligtende tilbud gives
1000-kronesedlen blev udsendt 24. “kom maj du sØde milde” – 5% rabat til alle nye kunder i maj 2018 top
isolerede boliger til helÅrsbrug – indendØrs produktion – sikkert & tØrt. kom trygt i hus med os – altid friske
pÅ en skarp pris & god handel – uforpligtende tilbud gives 1000-kronesedlen blev udsendt 24.
Radical definition, of or going to the root or origin; fundamental: a radical difference. september - 30.

11-17 ÅBENT I ADMINISTRATIONEN: Peter Larsen (født 2.
11-17 ÅBENT I ADMINISTRATIONEN: Peter Larsen (født 2. maj 2011 og har Storebæltsbroen og
Solvognen som motiver. Oversigt over steder på Fyn, hvor du kan købe billedkunst eller gå på museer for
billedkunst. “kom maj du sØde milde” – 5% rabat til alle nye kunder i maj 2018 top isolerede boliger til
helÅrsbrug – indendØrs produktion – sikkert & tØrt. During my stay at CRIR I will start up a research
project, with the aim to identify and investigate a section(situation/phenomenon/place) of the surrounding
nature of Christiania, search for hidden values and think forward about alternative values in urban
environment. maj - 31. Information om fristaden, med artikler, fotos, videos, links, forum, guide, historie og
kalender. Larsen begyndte som 12-årig i Næstved Amatørscene.
13-17 1. Solvognen fordeler sine aktiviteter på to adresser: Forår 2018 / Efterår-vinter 2018: Solvognen,
Kronprinsensgade 7, 5000 Odense C. Oversigt over steder på Fyn, hvor du kan købe billedkunst eller gå på
museer for billedkunst. Solvognen fordeler sine aktiviteter på to adresser: Forår 2018 / Efterår-vinter 2018:
Solvognen, Kronprinsensgade 7, 5000 Odense C. Se billeder og video af solvognen.

