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Inspiration og kreativitet Annie Dunch Hent PDF Forlaget skriver: 8 kendte kunstnere fortæller om den
kreative proces og om, hvad der inspirerer dem indenfor

skrivekunst, skulptur, komposition, instruktion, kunsthåndværk, film, tryllekunst & poesi.

Den røde tråd i bogen sætter fokus på sammenhæng mellem vore fantasier og kreativitet i barndommen til
virkeliggørelsen af disse som voksne.

Operachef Kasper Bech Holten tegnede et operahus som 13-årig.
Guldsmed Torben Hardenberg lavede en skulptur for en torsk.

Filminstruktør Hella Joof instruerede sine klassekammerater i skuespil.
Jazzkomponist Jan Kaspersen kunne ikke gå forbi klaveret uden at improvisere.

Tryllekunstner Rune Klan har optrådt for publikum, siden han var 11 år.
Poet og musiker Rasmus Lyberth har altid elsket at synge.

Forfatter Kirsten Thorup så en stor bog for sig med hvide blanke sider.
Billedhugger Hanne Varming elskede at iagttage mennesker og modellere.

Bogens tekst fremstår som direkte fortællinger fra den enkelte kunstner til læseren.

En bog der kan inspirere alle aldre til et liv med mere kreativitet og livsglæde!
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