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Det er en helt ny måde at fortælle byens nyere historie: Gennem karikaturtegninger. Aarhus fik en flyvende
start i det nye årtusinde, og med de mange planer, projekter og beslutninger, kunne man let tabe pusten: Nu
staves byen igen Aarhus, og vi fik Kunstmuseet AROS, en ny havneby, Det Nye Universitetshospital, nye
bykvarterer, et udvidet Musikhus, Moesgård Museum, Marselistunnelen og meget mere. En del er realiseret,

mere er på vej, og resten ligger i læ og venter på, at finanskrisen driver over.  

Det kan være svært at huske, men Rasmus Sand Høyer fastholdt i en årrække i JP Aarhus begivenhederne
med sine morsomme tegninger af det aarhusianske univers. Det er hverdagskunst, der både masserer

hukommelsen og kalder smilet frem. I samarbejde med kunstneren bringes ca. 125 af hans bedste tegninger,
og historien om Randers-drengen Rasmus, der er smilets tegner i smilets by, fortælles. 

 

Forlaget skriver:

Det er en helt ny måde at fortælle byens nyere historie: Gennem
karikaturtegninger. Aarhus fik en flyvende start i det nye årtusinde,
og med de mange planer, projekter og beslutninger, kunne man let
tabe pusten: Nu staves byen igen Aarhus, og vi fik Kunstmuseet

AROS, en ny havneby, Det Nye Universitetshospital, nye
bykvarterer, et udvidet Musikhus, Moesgård Museum,

Marselistunnelen og meget mere. En del er realiseret, mere er på vej,
og resten ligger i læ og venter på, at finanskrisen driver over.  

Det kan være svært at huske, men Rasmus Sand Høyer fastholdt i en
årrække i JP Aarhus begivenhederne med sine morsomme tegninger
af det aarhusianske univers. Det er hverdagskunst, der både masserer
hukommelsen og kalder smilet frem. I samarbejde med kunstneren
bringes ca. 125 af hans bedste tegninger, og historien om Randers-
drengen Rasmus, der er smilets tegner i smilets by, fortælles. 

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Smilets tegner&s=dkbooks

