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Herlige døre Niels Ravn Hent PDF Forlaget skriver: Brødrene Jens & Niels Ravn har i årtier haft en passion
for smukke, kuriøse og vejrbidte døre. I Herlige Døre viser brødrene et lille udvalg af danske og udenlandske

døre med særlig charme og karakter.

Bag nogle af dørene gemmer sig usædvanlige og spændende historier. Andre døre kommenteres med
barokke,tankevækkende eller komiske fortællinger med afsæt i ord eller udtryk, der forbindes med døre.

Jens Ravn har afsluttet 40 års arbejde på Aarhus Teater. Han startede som tonemester, fortsatte som chef for
lys- og lydafdelingen og sluttede som teknisk chef. Er i dag teknisk konsulent for Skuespilleruddannelsen i

Aarhus. Underviser på Efterskolen for Scenekunst og er spotterfotograf på
Aarhus Stiftstidende.

Niels Ravn afsluttede sin erhvervskarriere som direktør i Nykredit.
Har som free-lancer for DR produceret mere end 125 TV- og radioudsendelser om erhvervsstof. Idémand bag
rockmusicalen Be-Bop-A-Lula. Har skrevet flere fagbøger, en Grinebog og to børnebøger om kænguru-ungen

Hop-Hanne, der kommer på besøg i Danmark.

 

Forlaget skriver: Brødrene Jens & Niels Ravn har i årtier haft en
passion

for smukke, kuriøse og vejrbidte døre. I Herlige Døre viser brødrene
et lille udvalg af danske og udenlandske døre med særlig charme og

karakter.

Bag nogle af dørene gemmer sig usædvanlige og spændende
historier. Andre døre kommenteres med barokke,tankevækkende

eller komiske fortællinger med afsæt i ord eller udtryk, der forbindes
med døre.

Jens Ravn har afsluttet 40 års arbejde på Aarhus Teater. Han
startede som tonemester, fortsatte som chef for lys- og lydafdelingen

og sluttede som teknisk chef. Er i dag teknisk konsulent for
Skuespilleruddannelsen i Aarhus. Underviser på Efterskolen for

Scenekunst og er spotterfotograf på
Aarhus Stiftstidende.

Niels Ravn afsluttede sin erhvervskarriere som direktør i Nykredit.
Har som free-lancer for DR produceret mere end 125 TV- og

radioudsendelser om erhvervsstof. Idémand bag rockmusicalen Be-
Bop-A-Lula. Har skrevet flere fagbøger, en Grinebog og to

børnebøger om kænguru-ungen Hop-Hanne, der kommer på besøg i
Danmark.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Herlige døre&s=dkbooks

