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The FIFA World Cup is the world's largest sporting event in terms of number of spectators. FIFA require the
stadium where the final is played to have capacity for 80,000 spectators, but that is nothing compared to the
2.2 billion people who watched at least 20 minutes of the final between Spain and the Netherlands in South
Africa in 2010. A book which will cover the World Cup experience in its entirety must therefore be written
from a sofa. And that's just what Frank Lande plans to do.
When the tournament kicks off on 12 June, he will be sitting in a basement flat in Hammerfest with a laptop
on one knee and his three year old son on the other.
Using the remote control, this author in exile will try to connect to a world event. Initially, the author will
watch the games on TV at home, but he will also visit many of the town's immigrants to watch their teams
play with them and hear what brought them to Hammerfest.
Fotball-VM fra sofaen is an alternative World Cup report, a study of the nature of TV watching and a portrait
of the multicultural community in the world's northernmost town.
Kjøp 'Fotball-VM sett fra sofaen' av Frank Lande fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater

tilgjengelige: Innbundet 9788282880619 Fotball-VM sett fra sofaen. Da 2014s fotball-VM ble sparket i gang
13. juni, satt forfatter Frank Lande nettopp foran et tv-apparat hjemme i Hammerfest, med en laptop.
Fotball-VM sett fra sofaen (Innbundet) av forfatter Frank Lande. Lek og spill. Pris kr 369. The FIFA World
Cup is the world's largest sporting event in terms of number of spectators. FIFA require the stadium where the
final is played to have capacity for. Fotball-VM sett fra sofaen Frank Lande.
Av alle de millioner mennesker som følger med på fotball, er det en forsvinnende liten andel som ser
kampene fra et sete på. Han satt hjemme i sofa og så fotball-vm for å. til Frank Landes bok om fotball-vm sett
fra. dem som slapper av på sofaen. (VG Nett) Her er en oversikt over hvordan du kan få sett alt fra
mesterskapet. VM UTEN SCHEIE: Arne Scheie må se årets fotball-VM fra sofaen. 0 Fotball-VM sett fra
sofaen. Shoplink.no. 323 kr.
Frakt: Sjekk butikk. Da 2014s fotball-VM ble sparket i gang 13. juni, satt forfatter Frank Lande nettopp foran
et. Frank Lande: «Fotball-VM fra sofaen» (Flamme forlag). Forfatter og journalist. Jeg skal skildre
fotball-VM sett fra Hammerfest.
http://www.Lydogbilde.No/test/tv/11-tv-er-til-fotball-vm/sony-kd-65x9005b sony kd-65x9005b er en tv som
scorer meget. 0 fotball-vm sett fra sofaen.

