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Solvognen Nina Rasmussen Hent PDF "Vi ville lave et fantastisk show som verden aldrig havde set mage til!
Og vi ville rejse jorden rundt med det! Vi forestillede os store haller hvor dansere, mimere, rockmusikere,

skuespillere og cirkusartister var med i vores gigantiske mega-lysshow…"

Nina Rasmussen ser tilbage på teatergruppen Solvognens fødsel i 1969 og de forunderlige og håbefulde år
frem til gruppens opløsning i 1983. Hendes historier om Solvognen er også historier om unge, der vil ændre
verden, om skæve eksistenser, hvis særheder bliver hyldet, om drømmere omkring Christiania, om aktioner

og konflikter med ordensmagten og den humor og overraskelse, der blev brugt til at løse dem.

Den danske forfatter og eventyrer Nina Rasmussen (f. 1942) debuterede i 1983 med rejsebeskrivelsen "Held
og lykke", som fortæller historien om et spændende år med familien på motorcykel gennem Sydamerika.
Bogen er ligesom mange andre skrevet sammen med Nina Rasmussens mand, Hjalte Tin. Mange af hendes
senere bøger handler om hendes egne rejser i den arabiske verden, efter hun i 2006 konverterede til islam.

 

"Vi ville lave et fantastisk show som verden aldrig havde set mage
til! Og vi ville rejse jorden rundt med det! Vi forestillede os store

haller hvor dansere, mimere, rockmusikere, skuespillere og
cirkusartister var med i vores gigantiske mega-lysshow…"

Nina Rasmussen ser tilbage på teatergruppen Solvognens fødsel i
1969 og de forunderlige og håbefulde år frem til gruppens opløsning
i 1983. Hendes historier om Solvognen er også historier om unge,
der vil ændre verden, om skæve eksistenser, hvis særheder bliver

hyldet, om drømmere omkring Christiania, om aktioner og konflikter
med ordensmagten og den humor og overraskelse, der blev brugt til

at løse dem.

Den danske forfatter og eventyrer Nina Rasmussen (f. 1942)
debuterede i 1983 med rejsebeskrivelsen "Held og lykke", som

fortæller historien om et spændende år med familien på motorcykel
gennem Sydamerika. Bogen er ligesom mange andre skrevet

sammen med Nina Rasmussens mand, Hjalte Tin. Mange af hendes
senere bøger handler om hendes egne rejser i den arabiske verden,

efter hun i 2006 konverterede til islam.
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