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Innehåller 42 fotografier (återgivna i duplextryck) av Anders Petersen, född 1944 och sedan flera decennier en
av Sveriges mest tongivande och internationellt erkända fotografier.
Birna Marianne Kleivan, dansk fotohistoriker och -skribent, svarar för texten - en intervju med fotografen och
en summering av hans verk. Hon skriver:
"Drift och dröm frammanas i en rad djuriskt orienterade fotografier, som bland annat fascinerar genom deras
på en gång gränsöverskridande och kyska framställning av det primitiva och människans mer mörka sidor. Det
är en farlig och fuktig värld, full av sirensång och sår som inte vill läka. Där demoner hålls på avstånd genom
ställföresträdare, samtidigt som extasens tillfälliga lyckorus fixeras, innan en avgrund av mänsklig ensamhet
åter öppnar sig."
Finns också i en engelsk utgåva: Close distance.
Bad Gastein – et ferieparadis i fjellene. Gasteinerdalen og Bad Gastein, som ligger midt i nasjonalparken Hohe
Tauern, er av mange betraktet som Østerrikes. LG 55&quote; 4K UHD Smart TV 55UH605V - LG 55&quote;
Smart TV med 4K UHD 2160p oppløsning kommer i et syltynt metalldesign. TV-en er laget for å levere.
Quality Hotel Olavsgaard er et fullservice konferansehotell beliggende i landlige omgivelser midt mellom
Oslo og Gardermoen. Book garantert billigst her! 4 7,5A 5,0A DEFA WarmUp Termini™ MultiCharger
1204, rele854 og SmartStart™ 12V yDEFA WarmUp - Termini™/MultiCharger 1204 MultiCharger 1204
Termini™ Comfort Hotel RunWay er ideelt for deg som trenger hotell på Gardermoen.Hotellet har møterom,

møterom, shuttlebuss og frokost.Book billigst på web, book nå! TIDSSKRIFT FOR KULDETEKNIKK,
AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER Scandinavian Refrigeration, Air-conditioning and Heat Pump
Journal Finn adresser, personer, bedrifter og veibeskrivelser på Gule Sider Kart. Du kan også se skråfoto,
gatebilder og flyfoto, samt live trafikkmeldinger.
Engerdal fjellstyre forvalter norges største statsallmenning på 1,8 mill. da. Dette utgjør ca 85% av arealet i
Engerdal kommune. På statsallmenningen ligger. Velkommen på vingårdsferie i flotte ferieleiligheter i
Piemonte, Italia. Vi tilbyr vakker utsikt, svømmebasseng, vinsmaking og diverse arrangement. Norefjell, et
vintereldorado som også kan vise til flotte naturopplevelser og kultursteder på sommeren.

