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En tilskuer i Spanien. Fire breve fra Ibiza Carl Erik Soya Hent PDF "En tilskuer i Spanien" består af fire breve
fra den store forfatter og samfundsrevser Soya. Brevene blev oprindeligt bragt i Ekstra Bladet i en forkortet
og forpænet udgave, der så at sige ikke smagte tilstrækkeligt af Soya. Læser man derimod brevene i deres
fulde længde, er det som at sidde sammen med Soya på en solbeskinnet fortovscafé på den spanske ferieø i
1960‘erne, før den blev helt overrendt af unge larmende nordeuropæere. Carl Erik Martin Soya (1896-1983)

var en dansk forfatter og dramatiker, der skrev en perlerække af skuespil og romaner, som vandt stor
popularitet hos publikum såvel som anmeldere. Soya var en stor satiriker og samfundsrevser, og med sin
revykomedie "Umbabumba skrifter forfatning" fra 1935 udstillede han gennem det fiktive afrikanske land
Umbabumba nazisternes angreb på demokratiet i 1930‘erne. Stykkets egen skæbne kom til at understrege, at
også den danske ytringsfrihed var under pres, da den danske regering under pres fra Tyskland tog stykket af
plakaten, inden det nåede at få premiere. Soya var en af de største og mest produktive danske forfattere i det

tyvende århundrede, og han blev i løbet af sit liv hædret med en lang række priser og legater.

 

"En tilskuer i Spanien" består af fire breve fra den store forfatter og
samfundsrevser Soya. Brevene blev oprindeligt bragt i Ekstra Bladet

i en forkortet og forpænet udgave, der så at sige ikke smagte
tilstrækkeligt af Soya. Læser man derimod brevene i deres fulde
længde, er det som at sidde sammen med Soya på en solbeskinnet
fortovscafé på den spanske ferieø i 1960‘erne, før den blev helt

overrendt af unge larmende nordeuropæere. Carl Erik Martin Soya
(1896-1983) var en dansk forfatter og dramatiker, der skrev en

perlerække af skuespil og romaner, som vandt stor popularitet hos
publikum såvel som anmeldere. Soya var en stor satiriker og

samfundsrevser, og med sin revykomedie "Umbabumba skrifter
forfatning" fra 1935 udstillede han gennem det fiktive afrikanske
land Umbabumba nazisternes angreb på demokratiet i 1930‘erne.
Stykkets egen skæbne kom til at understrege, at også den danske
ytringsfrihed var under pres, da den danske regering under pres fra



Tyskland tog stykket af plakaten, inden det nåede at få premiere.
Soya var en af de største og mest produktive danske forfattere i det
tyvende århundrede, og han blev i løbet af sit liv hædret med en lang

række priser og legater.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=En tilskuer i Spanien. Fire breve fra Ibiza&s=dkbooks

