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Billeder af liv Michael Svennevig Hent PDF Forlaget skriver: Nu udkommer 3. del i serien af festivalsamtaler
og digte: ”Billeder af liv”. 9 samtaler og 9 digte om engagement og medmenneskelighed.  

Forfatter og dramatiker Michael Svennevig taler med:
Jytte Abildstrøm: "Om natur og bæredygtighed"

Paul Birkholm: "Lysten til relationer"
Behnaz: "Flyvefisk og hjorte"

Morten Ranum: "Om mødet med Uganda"
Depp Mattock & Dorthe Witting: "Om muligheder og venskab"

Niels Nymann Eriksen: "Om fællesskab, ejerskab og lydhørhed" & "Om grænser og gæstfrihed"
Pia Sigmund: "Om historie og historier"

og  Asterions Hus: "Om både at holde fast og give slip"  
Samt digte af  Cindy Lynn Brown: "Tango"

Salim Abdali: "Alfabetmageren"
Niels Hav: "Tintin på Assistens"

Aleksandar Šajin: ”Alt blomstrer nu i vores have igen”      
Anne Nielsen: "En gang til og vi blafrer"

Ole Bundgaard: "Haiku I & II"
Jette Drewsen: "Billeder fra et hus"

og Tomas Lagermand Lundme: "Billeder".
I 2016 udkom 1. del: ”Med og uden smykker”.  I 2017 udkom 2. del: ”Ja tak, til kaffe” - og nu i 2018

udkommer 3. del, der er
en selvstændig udgivelse, men er udsprunget af festivalen BILLEDER AF LIV. 10.-19. august 2018 med 80

kunstnere – i 5 bydele i København.
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