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I Europa – en fortælling Lis Vibeke Kristensen Hent PDF "I Europa – en fortælling" tager læseren med på en
rejse. Til en græsk ø, til sydfranske vinmarker, til en parisisk metrotunnel og en café i turisternes Amsterdam.
Fra Bastilleoperaens parket til kælderen under Det Kongelige Teater. Og hele tiden i selskab med mennesker
som dig og mig. Mennesker, der rejser, arbejder, drømmer, flygter, fra sig selv eller hinanden – eller fra en

virkelighed, de ikke kan magte.

"I Europa" er elleve portræthistorier, der støder sammen og krydser hinandens baner. De kan læses
uafhængigt af hinanden, men sammen bliver de et bud på en skildring af det mentale klima i denne del af

verden i tiden efter begivenhederne den 11. september 2001.

"I Europa" er en fortælling om uhyggen i det velkendte, om mørket, der lurer under overfladen. En fortælling
om raseri og afmagt, men også om overlevelsesstrategier i en verden, hvor ingen længere kan føle sig sikker.

…Det er ganske enkelt en række små perlefortællinger, Lis Vibeke Kristensen her har begået…I et sprog, der
hellere gør for lidt end for meget – skønt det er de store dramaer, der udspilles i hverdagens

sætstykker…Angst æder sjæle op. Men i skyggen fra to tårne har Lis Vibeke Kristensen rejst en række
fortællinger, der tør se sig selv og verden i øjnene.

Liselotte Wiemer – Weekendavisen

…Det er de fine psykologiske nuancer, den indre kamp mellem tillid og selvforsvar, der er Lis Vibeke
Kristensens styrke i denne samling meget forskellige fortællinger om at overleve i en kuldslået verden.

Me Lund – Berlingske Tidende

…Fortællingerne slipper ikke sådan læseren uden videre…der er en energisk vilje i fortællingen, der gør, at
det ikke ender som en modløs fortælling om døden, den allestedsnærværende og blinde mejer. I Europa er
særegne beretninger om overlevelse…Om man kan li‘ det eller ej: denne nøgne nedskrivning til et næsten
dyrisk instinkt for overlevelse, så er det en udfordrende fortælling og ikke en fortælling af en slags, der er

mange af i nyere dansk litteratur.

Birgitte Larsen – Kristeligt Dagblad

Den danske forfatter Lis Vibeke Kristensen er oprindeligt uddannet dramaturg og har mange års erfaring
inden for teaterverdenen i Danmark og Sverige som både sceneinstruktør, teaterchef og dramaturg. Lis Vibeke
Kristensen debuterede som forfatter i 1983 med digtsamlingen "Jeg har tænkt på dig" og har siden udgivet en

lang række skønlitterære bøger til både børn og voksne. Hun har modtaget Harald Kidde-prisen for sit
forfatterskab, ligesom hun har fået et stort antal arbejdslegater fra Statens Kunstfond.

 

"I Europa – en fortælling" tager læseren med på en rejse. Til en
græsk ø, til sydfranske vinmarker, til en parisisk metrotunnel og en

café i turisternes Amsterdam. Fra Bastilleoperaens parket til
kælderen under Det Kongelige Teater. Og hele tiden i selskab med

mennesker som dig og mig. Mennesker, der rejser, arbejder,
drømmer, flygter, fra sig selv eller hinanden – eller fra en

virkelighed, de ikke kan magte.

"I Europa" er elleve portræthistorier, der støder sammen og krydser
hinandens baner. De kan læses uafhængigt af hinanden, men sammen
bliver de et bud på en skildring af det mentale klima i denne del af

verden i tiden efter begivenhederne den 11. september 2001.



"I Europa" er en fortælling om uhyggen i det velkendte, om mørket,
der lurer under overfladen. En fortælling om raseri og afmagt, men
også om overlevelsesstrategier i en verden, hvor ingen længere kan

føle sig sikker.

…Det er ganske enkelt en række små perlefortællinger, Lis Vibeke
Kristensen her har begået…I et sprog, der hellere gør for lidt end for
meget – skønt det er de store dramaer, der udspilles i hverdagens

sætstykker…Angst æder sjæle op. Men i skyggen fra to tårne har Lis
Vibeke Kristensen rejst en række fortællinger, der tør se sig selv og

verden i øjnene.

Liselotte Wiemer – Weekendavisen

…Det er de fine psykologiske nuancer, den indre kamp mellem tillid
og selvforsvar, der er Lis Vibeke Kristensens styrke i denne samling
meget forskellige fortællinger om at overleve i en kuldslået verden.

Me Lund – Berlingske Tidende

…Fortællingerne slipper ikke sådan læseren uden videre…der er en
energisk vilje i fortællingen, der gør, at det ikke ender som en

modløs fortælling om døden, den allestedsnærværende og blinde
mejer. I Europa er særegne beretninger om overlevelse…Om man
kan li‘ det eller ej: denne nøgne nedskrivning til et næsten dyrisk
instinkt for overlevelse, så er det en udfordrende fortælling og ikke
en fortælling af en slags, der er mange af i nyere dansk litteratur.

Birgitte Larsen – Kristeligt Dagblad

Den danske forfatter Lis Vibeke Kristensen er oprindeligt uddannet
dramaturg og har mange års erfaring inden for teaterverdenen i
Danmark og Sverige som både sceneinstruktør, teaterchef og

dramaturg. Lis Vibeke Kristensen debuterede som forfatter i 1983
med digtsamlingen "Jeg har tænkt på dig" og har siden udgivet en
lang række skønlitterære bøger til både børn og voksne. Hun har

modtaget Harald Kidde-prisen for sit forfatterskab, ligesom hun har
fået et stort antal arbejdslegater fra Statens Kunstfond.
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