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En klassiker! En klassiker er både en kunstner og et verk som har evnen til å leve ut over sin egen tid. Tidene
skifter, publikum også - men et klassisk kunstverk fortsetter å tale til hver ny generasjon. Samtidig må hver ny
generasjon gi verket sin mening - i lys av sin tids erfaringer og livsforståelse. Forlaget Vigmostad & Bjørke vil
med Norske klassikere legge forholdene til rette for at nye lesere kan oppleve de verdier som klassikerne
representerer. For å lette tilegnelsen er språket i utgavene derfor lett modernisert. Kommentarer og etterord vil
dessuten bidra til å sette innholdet inn i et bredere perspektiv. God lesning! Arno Vigmostad Forlegger
Villanden (1884) er blitt kalt mesterens mesterverk. Det er et skuespill om enkle mennesker i en fattigslig
loftsleilighet. De vil helst av alt få lov til å leve i fred med sitt.
Men så banker en fredsforstyrrer på døren med sitt ideale krav om sannhet og åpenhet. Han vil avsløre det
som fortiden skjuler, men det fører bare til at lyset faller enda mer ubarmhjertig over livet i loftsleiligheten.
Ibsen gir en gripende skildring av barnets sårbarhet i de voksnes verden. Samtidig stiller han noen
grunnleggende spørsmål om forholdet mellom sannhet og løgn. Er sannheten alltid av det gode - og løgnen

alltid av det onde? Er en form for livsløgn, noe som kan gi oss et bedre selvbilde, faktisk en livsnødvendighet
for de aller fleste av oss - eller...?
Alle Trøndelag Teater forestillinger. Your browser is too old to view this site properly. You will need to install
any modern web browser in order to see this. Kontrastfylt, heftig og estetisk Ibsen-montasje. Tomas
Stockmann har funnet ut at det lokale prestisjeprosjektet, der broren Peter sitter i styret, utgjør en trussel. Det
ledende teatret i Norge. Få en uforglemmelig aften hos oss! Trøndelag Teater søker: Medarbeider på
kostymeavdelingen i 80% fast stilling. Søkere må ha svennebrev i sømfag eller tilsvarende utdanning. A
glimpse of future (The Matrix and Star Wars) En analyse av The Matrix og Star Wars som
framtidsspekulerende filmer, samt dveling rundt virkemidler i futuristisk film. Leseforståelse Oppgave 1:
Hvilket musikk program kan du se på lørdag kveld på NRK1? Det heter M. Båter i NMSK medlemsarkiv. Her
presenterer vi de ca 400 båter som er eller har vært innmeldt i klubben siden den ble stiftet i 1976.
Informasjonen baseres på det. Den Nationale Scene i Bergen.
Det du ikke er, kan du fort bli. - Jeppe i «Jeppe på Bjerget» universitas osloensis Versjon: 1.2Endringer fra
tidligere versjoner Utvikling og drift: Universitetet i Oslo ved Henrik Ibsens skrifter og Eining for digital.
Calmeyer døde i sitt hjem i Grue i Hedmark etter noen måneders sykdom. Hans siste store filmrolle var som
karakteren Isak Bjørvik i Bent Hamers lett.

