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Ballettens indre rum Lars Schwander Hent PDF Forlaget skriver: Ballettens indre rum giver et særligt og
sjældent indblik i balletten.

Kunstbogen, der viser kunstfotograf Ingrid Bugges værker fra i perioden 2012-2014, ser på ballettens magi
gennem poetiske øjne.

Målet med bogen er at følge læseren helt ind til ballettens poetiske nerve, dens sjæl og nærvær.

Dette illustreres elegant i Ingrid Bugges kunstværker der, side for side, viser balletdansernes smukke
bevægelser og fastholder scenens magi. Sammen med de 4 forfatteres personlige fortællinger mærker man
gennem bogen deres forelskelse i ballettens poesi. Ballettens Indre Rum henvender sig til alle der, ligesom

bogens forfattere, er fascineret eller måske forelsket i ballettens poetiske væsen.

Blandt forfatterne findes nogle af de mest prominente personer inden for tidens Ballet, Nikolaj Hübbe og Erik
Aschengreen der begge fortæller om, hvordan Balletten har formet deres liv.

Nikolaj Hübbe beskriver digterisk 3 nedslag i hans liv som balletdanser og som balletmester på Det
Kongelige Teater.

Erik Aschengreen fortæller historien om hans livslange fascination og kærlighed til Balletten og om hvordan
at han gjorde dansen til hans profession.

Lars Schwander, som er manden bag Fotografisk Center ved Gl Strand, fortæller om fotokunsten og Balletten
og om hvordan Ingrid Bugges billeder lægger sig ind blandt disse to.

Til sidst fortæller Ingrid Bugge sin egen historie om mødet med Balletten og om, hvordan hun har oplevet og
arbejdet med Ballettens poesi gennem sine kunstværker.

 

 

Forlaget skriver: Ballettens indre rum giver et særligt og sjældent
indblik i balletten.

Kunstbogen, der viser kunstfotograf Ingrid Bugges værker fra i
perioden 2012-2014, ser på ballettens magi gennem poetiske øjne.

Målet med bogen er at følge læseren helt ind til ballettens poetiske
nerve, dens sjæl og nærvær.

Dette illustreres elegant i Ingrid Bugges kunstværker der, side for
side, viser balletdansernes smukke bevægelser og fastholder scenens
magi. Sammen med de 4 forfatteres personlige fortællinger mærker
man gennem bogen deres forelskelse i ballettens poesi. Ballettens
Indre Rum henvender sig til alle der, ligesom bogens forfattere, er

fascineret eller måske forelsket i ballettens poetiske væsen.

Blandt forfatterne findes nogle af de mest prominente personer inden



for tidens Ballet, Nikolaj Hübbe og Erik Aschengreen der begge
fortæller om, hvordan Balletten har formet deres liv.

Nikolaj Hübbe beskriver digterisk 3 nedslag i hans liv som
balletdanser og som balletmester på Det Kongelige Teater.

Erik Aschengreen fortæller historien om hans livslange fascination
og kærlighed til Balletten og om hvordan at han gjorde dansen til

hans profession.

Lars Schwander, som er manden bag Fotografisk Center ved Gl
Strand, fortæller om fotokunsten og Balletten og om hvordan Ingrid

Bugges billeder lægger sig ind blandt disse to.

Til sidst fortæller Ingrid Bugge sin egen historie om mødet med
Balletten og om, hvordan hun har oplevet og arbejdet med Ballettens

poesi gennem sine kunstværker.
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