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"Hvor begynner fars historie? Hvor begynner min?"
Da Ivo de Figueiredo i en alder av 45 år stilte seg disse spørsmålene, åpnet han samtidig døren til en ukjent
familiehistorie som spenner over fire kontinenter, fem århundrer og to imperiers
vekst og fall.
Farens familie emigrerte fra den portugisiske kolonien Goa på vestkysten av India til britisk Øst-Afrika. De
var indere med europeiske vaner og verdier, koloniherrenes betrodde tjenere. Da koloniveldet brøt sammen,
ble de hjemløse og tvunget til å kjempe seg videre vestover. Noen kom seg til USA og England,
men én kom bort fra de andre og endte i Bamble, ved kysten av Telemark i Norge.
Dette er fortellingen om en slektshistorie som er skapt av de europeiske imperiene, og som betaler prisen for
deres fall.
SEBASTIAN MAKONNEN KJØLAAS // KONSEPT// 03.06 - 25.06.

Trondhjems Kunstforening har gleden å invitere til utstillingsåpning med Sebastian Makonnen Kjølaas
lørdag. Felles oversikt over UiOs arrangementer. Finner du ikke et spesielt arrangement eller er du kun
interessert i arrangementer innen ett fagområde? Smaaguttenes nasjonalsang Vi ere en nasjon vi med, vi små
en alen lange, et fedreland vi frydes ved, og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser Det var 1996. Jeg var 20 år gammel og leken. Hadde få sperrer hva angikk moral
og sex. Færre enn i dag. Jeg bodde i en by, sentralt i Europa. I de mørke tunnelene dypt nede i jorden, der
vannet sildrer langs veggene og lyset aldri trenger ned, der satt en gang for lenge siden noen av de første
kristne og. GI V E A W A Y ! ZO Skin Health fra Dr.
Obagi… Ohlalaaa for noen fantastiske produkter!!!! Har ALDRI i mitt liv vært mer fornøyd med huden min
enn etter jeg har. To skritt frem Medvirkende Åge Aleksandersen Thomas Henriksen Steinar Krokstad Skjalg
Mikalsen Raaen Stina Moltu Gunnar Pedersen Bjørn Røstad Morty Black Norske sexnoveller og erotiske
historier sortert etter kategori. Jeg og min kone som begge er i 50 årene, tok en hopp på billett til Tunisia nå
nylig, for varme. Nils Petter forteller fra sin tid som sjømann. M/T "Sunclipper" - midtskipsbåt - Vi som var
LPG/T "Nyhavn" - gasstanker. KJÆRLIGHET OG KARLSONS LIM Tekst og musikk: Lillebjørn Nilsen. Ta
dette brustne hjerte! Smerte er et billig rim. Jeg har mere tro på: Kjærlighet & Karlsons lim.

