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Udviklingsroman om en kvinde, der langsomt begynder at erkende, at hun står over for et vigtigt livsvalg:
Enten skal hun bryde med alt det, hun tidligere har kendt, eller for i stedet at finde og være tro mod sig selv.
Tro mod sine følelser, tro mod sine lyster, tro mod det menneske, hun er ved at blive. Eller skal hun på den
anden side blive i det vante og det trygge. Blive i sin afhængighed af mænd. Blive i troen på, at andre kender
hende bedre, end hun selv gør ... "Brud: Portræt af en udvikling" er Bente Clods debutroman.Bente Clod (f.
1946) er en dansk forfatter, digter, underviser og debattør. Hun debuterede med "Det autoriserede danske
samleje og andre nærkampe" i 1976, med digte, prosastykker og artikler om kvindekamp og kønsroller.
Romandebuten fik hun året efter med den selvbiografiske "Brud". Sidenhen er fulgt mange bøger. Bente Clod
vil belyse det underbelyste og synliggøre kvindens situation i dag og før i tiden. Hun har også gjort en stor
indsats for kunstneres vilkår. Foruden sit forfattervirke har Bente Clod mange års erfaring inden for
skriveundervisning og musikpædagogik. Bente Clod fik Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat i 1983, senere
modtog hun Edith Rode-legatet, Kate Fleron-legatet, og i 2009 Ragna Sidén-legatet. Blev i 1981 indstillet til
den fornemme Nordisk Råds Litteraturpris og modtog Kulturministeriets Børnebogspris i 2002 for trilogien
Englekraft."Jeg har svært ved at forestille mig en eneste kvinde som ikke har lyst til at læse denne her bog."
-Åsa Moberg, Aftonbladet"...hvad enten Bente Clod synes om det eller ej, så vil jeg tillade mig at have den
mening, at det er en af de vigtigste bøger, der er udkommet i lang tid." -Kurt Mathisen, Ekstra Bladet "levende
stil ... spontane og modige iagttagelser" -Bettina Heltberg, Politiken"en varm, humoristisk og bestyrkende
bog" - Annika Berg, Dagens Nyheter

Arkivet 2018 (68) april (16) EL bør trække sig ud af bevillingsreformen. P. 19 - 21: Hut-li-hut - en aften med
Flemming Toft på Kulturstationen. Litteraturplan forår 2018: Tirsdag den 6. Krafts samling.
19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen. Når hovedtrappen fremstår trist og grå
i sit cementlook og i øvrigt suger vand til sig som en svamp, kan problemet løses med en overfladebehandling.
I foråret 1899. Når hovedtrappen fremstår trist og grå i sit cementlook og i øvrigt suger vand til sig som en
svamp, kan problemet løses med en overfladebehandling. P. vAph. Den øger markedsgørelsen og svækker
autonomien i uddannelsessystemet Frederik 3. Med 30 korte kurser og en lang række af andre arrangementer i
løbet af.
april 2018 kl.
Året, der gik. 19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen. JACOBI Adam
højesteretssagfører.

