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Lars Skinnebach er en bog om Lars Skinnebachs forfatterskab, skrevet af Mikkel Krause Frantzen, skribent
ved Dagbladet Information og Ph.d.-stipendiat ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns
Universitet. Lars Skinnebachs digtning er uomgængeligt en af de mest markante i dansk samtidslitteratur.
Monografien bevæger sig kronologisk gennem forfatterskabet. Undervejs indkredses en række af dets vigtigste
greb og tematikker: læserhenvendelsen og det vrede digterjeg, de upersonlige følelser, misbrug i og af sproget,
den radikalt-økologiske tænkning, paranoia. ARENA MONOGRAFI er en ny serie af monografier om dansk
samtidslitteratur, som redigeres af Tue Andersen Nexø og Elisabeth Friis. Med denne serie ønsker forlaget
Arena at bidrage til udviklingen af den kvalificerede samtale om nyere, dansk litteratur.
Dokumentar - Design - Teater & Scenekunst - Musik - Kunst - Journalistik & Kreativ Skrivning - Sport &;
Event Danserne Julia Giertz og Marie Topp introducerer det helt nye værk, Liaisons, deres tankerne bag den
samlede serie og de taler om deres kontinuerlige samarbejde. Lars Skinnebach og Goodiepal har slugt den
røde pille og rapporterer fra undergangens kaninhul. Dokumentar - Design - Teater & Scenekunst - Musik Kunst - Journalistik & Kreativ Skrivning - Sport &; Event Danserne Julia Giertz og Marie Topp introducerer
det helt nye værk, Liaisons, deres tankerne bag den samlede serie og de taler om deres kontinuerlige
samarbejde. Lars Skinnebach og Goodiepal har slugt den røde pille og rapporterer fra undergangens kaninhul.

Kommer ut fire ganger i året og løbende på nett. Start; mashups; mycel; Impressum; adhoc; Autoren;
Herausgeber; Übersetzer; Laserlyrik; Rohstoffe; Autoren Theis Ørntoft er født i 1984 i den lille by Alling, der
ligger lidt uden for Ry i Jylland.
Lars Skinnebach og Goodiepal har slugt den røde pille og rapporterer fra undergangens kaninhul.
JP/Politikens Forlag har det brede publikum som målgruppe for udgivelser af rejsebøger, håndbøger, fagbøger,
hobbybøger, erhvervsbøger, erindringer og biografier, skønlitteratur og børnebøger samt journalistiske bøger,
der udgives i samarbejde med Politiken, Jyllands-Posten og Ekstra Bladet. ANMELDELSE. 'Svendborgdigte'
blev skrevet under Bert Brechts eksil fra nazityskland 1933-39, hvor han boede i Karen Michaëlis hus i
Svendborg. Køb 'Svendborgdigte' bog nu. ANMELDELSE. Køb 'Svendborgdigte' bog nu. Vagant er et
tidsskrift for litteratur, kunst, film, ideer og samtidsdebatt. 'Svendborgdigte' blev skrevet under Bert Brechts
eksil fra nazityskland 1933-39, hvor han boede i Karen Michaëlis hus i Svendborg. Updated daily, the Nordic
contemporary art journal Kunstkritikk brings reviews, commentary and news.

