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Fremkaldt udkommer Susse Wold nu med en ny bog. 

Den nye bog kalder hun for Bevægelse. Her fortæller Susse Wold om de ting, hun har foretaget sig, som har
givet hende de helt store grænseoverskridende ydre og indre oplevelser. Med humor og indlevelse fortæller
hun om sit brogede liv både på Hawaii, rundt om i verden og i Danmark. Vi er med hende på udfordrende
selvudviklingskursus i regnskoven. På safari i Kenya, hvor hun sidder fast i mudder omgivet af løver. Alene

i ørkenen med en mand, der har klap for øjet og pistol i bæltet. Til begravelse ude på Stillehavet, hvor
delfiner og hajer medvirker. 

Vi følger hende i arbejdet med filmen Jagten, som ender med en bizar oplevelse i Cannes, da filmen næsten
bliver væk i en regnstorm. Hun fortæller om at bringe sin internationale forestilling om H.C. Andersen ud til

publikum i både Herning og Hokkaido. Vi oplever hende i Japan, hvor hun læser eventyr højt for
landets kronprins og besøger et hemmeligt tempel i bjergene. Hun fortæller også om de svære ting, som da

hun for få år siden troede, at hun havde en alvorlig hjertesygdom.

Læseren bliver taget med på den indre rejse, som hun bliver tvunget ud på, da en nær ven drukner sig i
Stillehavet. Med samme humor og lethed som i sin første bog deler hun sin livsfilosofi og sine tanker om det
at blive gammel. Vi er også med, da hun en morgen på Hawaii får besked om, at en nordkoreansk atombombe

er på vej for at udslette øerne.

Til sidst stiller Susse Wold sig selv alle de nærgående spørgsmål, som hun forestiller sig, at mange har villet
kende svarene på. Bevægelse handler om, hvor vigtigt der er at bringe sig ud i situationer, som flytter én.
Den er historien om kærlighed, tab, og om, hvordan man bestemmer sig til at tage ti år til. Susse Wold er

uddannet fra Teaterskolen og har siden været en af det Kongelige Teaters førende skuespillerinder. 

Susse Wold har dog været tilknyttet en række andre teatre og har spillet utallige hovedroller af vidt forskellig
art, fra tragedier over musicals til lystspil og farcer - såvel i teatret som på film. Siden 1985 har Susse Wold
været præsident for AIDS Fondet, blev i 2004 udnævnt til H.C.Andersen-ambassadør, er udnævnt som Ridder
af Dannebrog og har desuden modtaget en række hæderspriser for sine skuespillerpræstationer. Susse Wold er

forfatter til sin egen biografi Fremkaldt (2008) fra Politikens Forlag. 

 

Forlaget skriver: Efter sin store succes for 10 år siden med
erindringsbogen Fremkaldt udkommer Susse Wold nu med en ny

bog. 

Den nye bog kalder hun for Bevægelse. Her fortæller Susse Wold om
de ting, hun har foretaget sig, som har givet hende de helt store
grænseoverskridende ydre og indre oplevelser. Med humor og

indlevelse fortæller hun om sit brogede liv både på Hawaii, rundt om
i verden og i Danmark. Vi er med hende på udfordrende
selvudviklingskursus i regnskoven. På safari i Kenya, hvor

hun sidder fast i mudder omgivet af løver. Alene i ørkenen med en
mand, der har klap for øjet og pistol i bæltet. Til begravelse ude på

Stillehavet, hvor delfiner og hajer medvirker. 

Vi følger hende i arbejdet med filmen Jagten, som ender med en
bizar oplevelse i Cannes, da filmen næsten bliver væk i en



regnstorm. Hun fortæller om at bringe sin internationale forestilling
om H.C. Andersen ud til publikum i både Herning og Hokkaido. Vi

oplever hende i Japan, hvor hun læser eventyr højt for
landets kronprins og besøger et hemmeligt tempel i bjergene. Hun

fortæller også om de svære ting, som da hun for få år siden troede, at
hun havde en alvorlig hjertesygdom.

Læseren bliver taget med på den indre rejse, som hun bliver tvunget
ud på, da en nær ven drukner sig i Stillehavet. Med samme humor og
lethed som i sin første bog deler hun sin livsfilosofi og sine tanker
om det at blive gammel. Vi er også med, da hun en morgen på

Hawaii får besked om, at en nordkoreansk atombombe er på vej for
at udslette øerne.

Til sidst stiller Susse Wold sig selv alle de nærgående spørgsmål,
som hun forestiller sig, at mange har villet kende svarene

på. Bevægelse handler om, hvor vigtigt der er at bringe sig ud i
situationer, som flytter én. Den er historien om kærlighed, tab, og
om, hvordan man bestemmer sig til at tage ti år til. Susse Wold er
uddannet fra Teaterskolen og har siden været en af det Kongelige

Teaters førende skuespillerinder. 

Susse Wold har dog været tilknyttet en række andre teatre og har
spillet utallige hovedroller af vidt forskellig art, fra tragedier over

musicals til lystspil og farcer - såvel i teatret som på film. Siden 1985
har Susse Wold været præsident for AIDS Fondet, blev i 2004

udnævnt til H.C.Andersen-ambassadør, er udnævnt som Ridder af
Dannebrog og har desuden modtaget en række hæderspriser for sine

skuespillerpræstationer. Susse Wold er forfatter til sin egen
biografi Fremkaldt (2008) fra Politikens Forlag. 

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Bevægelse&s=dkbooks

