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Rundt i Norge Herman Bang Hent PDF "Rundt i Norge" udkom i Norge i 1892, men udkom først i Danmark i
2013. Den foreligger her i e-bogsudgave. ** ’Rundt i Norge’ er skildringer og skitser fra oplevelser i Norge.
De giver et fint indtryk af, hvordan han med hurtige impressioner kan skildre en stemning, som han siden
brugte i sin skønlitteratur. Det er spændende således at være med på et kig bag facaden i hans forfatterskab.
Men det er også interessant at få hans indtryk af Norge som ny nation, der er i fuld gang med at skabe en
identitet, både kulturelt, sprogligt og samfundsmæssigt. Vi får indblik i det fornemme Trondheim, den
dynamiske handelsby Bergen og Kristiania, som på den tid flakser rundt for at finde ud af rollen som

hovedstad. Det er Kristiania, som er scenen for en af bogens bemærkelsesværdige tekster, ”Forsøget”, som
slår bro mellem datid og nutid: Det litterære landskab anno 2013 handler meget om litteraturen som
performance. Bøgerne og teksterne kan ikke stå alene, de må ud i det offentlige rum i uventede

sammenhænge og gøres levende ved at inddrage flere forskellige kunstneriske udtryksformer. Det var Bang i
fuld gang med allerede i 1891 i Kristiania, hvor han forsøgte at stable et alternativ på benene til de etablerede
kunstarter og publikums måde at opleve dem på. Hør blot her: ”Læse Lyrik vil Folk ikke; men høre den vil

de. Musik vil Verden – Toner – en Vise – Ord, der hurtigt fænger, griber, flagrer bort og efterlader en
Stemning” (…) ”Tiden er ikke Bogstavernes, men Ordets og Sangens.” Det er pudsigt, som tendenser kommer

igen. (Litteratursiden)

 

"Rundt i Norge" udkom i Norge i 1892, men udkom først i Danmark
i 2013. Den foreligger her i e-bogsudgave. ** ’Rundt i Norge’ er

skildringer og skitser fra oplevelser i Norge. De giver et fint indtryk
af, hvordan han med hurtige impressioner kan skildre en stemning,
som han siden brugte i sin skønlitteratur. Det er spændende således at
være med på et kig bag facaden i hans forfatterskab. Men det er også
interessant at få hans indtryk af Norge som ny nation, der er i fuld

gang med at skabe en identitet, både kulturelt, sprogligt og
samfundsmæssigt. Vi får indblik i det fornemme Trondheim, den
dynamiske handelsby Bergen og Kristiania, som på den tid flakser
rundt for at finde ud af rollen som hovedstad. Det er Kristiania, som



er scenen for en af bogens bemærkelsesværdige tekster, ”Forsøget”,
som slår bro mellem datid og nutid: Det litterære landskab anno
2013 handler meget om litteraturen som performance. Bøgerne og
teksterne kan ikke stå alene, de må ud i det offentlige rum i uventede
sammenhænge og gøres levende ved at inddrage flere forskellige

kunstneriske udtryksformer. Det var Bang i fuld gang med allerede i
1891 i Kristiania, hvor han forsøgte at stable et alternativ på benene
til de etablerede kunstarter og publikums måde at opleve dem på.

Hør blot her: ”Læse Lyrik vil Folk ikke; men høre den vil de. Musik
vil Verden – Toner – en Vise – Ord, der hurtigt fænger, griber, flagrer
bort og efterlader en Stemning” (…) ”Tiden er ikke Bogstavernes,
men Ordets og Sangens.” Det er pudsigt, som tendenser kommer

igen. (Litteratursiden)

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Rundt i Norge&s=dkbooks

