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Sammen. Om kærlighed der lykkes. Elleve interview Sonja Sabinsky Hent PDF "Sammen" er en bog om
parforhold og kærlighed, der lykkes. Hvad tænker det moderne menneske om samlivet, som det leves i den
virkelige verden? Hvordan indretter man sig bag facaden? Og hvordan får man den store kærlighed til at
lykkes i det lange løb hen over arbejde, børnefødsler, erotiske træthedsperioder, sygdom og alderdom?

Hvordan ser hverdagslykken egentlig ud? Sonja Sabinsky har interviewet elleve mænd og kvinder om deres
erfaringer med at leve i et længerevarende eller livslangt parforhold, som de mener, er lykkedes. De fortæller
om medgang og modgang. Om smerte, glæde, tvivl og ro – og om sorgen ved at miste. Ud over de personlige
beretninger reflekterer de medvirkende også mere generelt over kærlighed og parforhold, som det folder sig
ud blandt mennesker i Danmark i det nye årtusind. Sonja Sabinsky (f. 1954) er en dansk forfatter, journalist
og skuespiller. I 1981 blev hun færdiguddannet på Odense Teaters Skuespillerskole, og efterfølgende har hun

arbejdet på forskellige teatre i Danmark. I 1994 blev Sonja Sabinsky endvidere uddannet journalist på
Danmarks Journalisthøjskole og har sidenhen primært arbejdet som journalist.

 

"Sammen" er en bog om parforhold og kærlighed, der lykkes. Hvad
tænker det moderne menneske om samlivet, som det leves i den
virkelige verden? Hvordan indretter man sig bag facaden? Og

hvordan får man den store kærlighed til at lykkes i det lange løb hen
over arbejde, børnefødsler, erotiske træthedsperioder, sygdom og

alderdom? Hvordan ser hverdagslykken egentlig ud? Sonja Sabinsky
har interviewet elleve mænd og kvinder om deres erfaringer med at
leve i et længerevarende eller livslangt parforhold, som de mener, er
lykkedes. De fortæller om medgang og modgang. Om smerte, glæde,

tvivl og ro – og om sorgen ved at miste. Ud over de personlige
beretninger reflekterer de medvirkende også mere generelt over
kærlighed og parforhold, som det folder sig ud blandt mennesker i
Danmark i det nye årtusind. Sonja Sabinsky (f. 1954) er en dansk



forfatter, journalist og skuespiller. I 1981 blev hun færdiguddannet
på Odense Teaters Skuespillerskole, og efterfølgende har hun

arbejdet på forskellige teatre i Danmark. I 1994 blev Sonja Sabinsky
endvidere uddannet journalist på Danmarks Journalisthøjskole og har

sidenhen primært arbejdet som journalist.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Sammen. Om kærlighed der lykkes. Elleve interview&s=dkbooks

