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Med bogen Ung i Århus i 50´erne er vi tilbage i det kendte miljø i Vesterbrogade-kvarteret.

Livet i byen er kommet godt i gang efter krigsårene, og nye strømninger er på vej. Vi tager til 6-dages løb i
Århus-Hallen og hepper på rytterne, får kærester, går til bal ude i Friheden og kommer alt for sent hjem til

´skideballen´.

Cigarpigerne på mors arbejdsplads begynder så småt at røre på sig og følger med i udviklingen. Vi oplever en
intens arbejdsgang på en travl strøgsalon i Guldsmedgade, hvor byens fine fruer, kunder ovre fra teatret og

gamle revystjerner sætter kulør på dagen.

Vi følger frisørelevernes verden fra det 4-årige undervisningsforløb på fagskolen på Åboulevarden til den
afsluttende eksamen med svendebrev og tiden derefter. 
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Vesterbrogade-kvarteret.

Livet i byen er kommet godt i gang efter krigsårene, og nye
strømninger er på vej. Vi tager til 6-dages løb i Århus-Hallen og

hepper på rytterne, får kærester, går til bal ude i Friheden og kommer
alt for sent hjem til ´skideballen´.

Cigarpigerne på mors arbejdsplads begynder så småt at røre på sig og
følger med i udviklingen. Vi oplever en intens arbejdsgang på en

travl strøgsalon i Guldsmedgade, hvor byens fine fruer, kunder ovre
fra teatret og gamle revystjerner sætter kulør på dagen.

Vi følger frisørelevernes verden fra det 4-årige undervisningsforløb
på fagskolen på Åboulevarden til den afsluttende eksamen med

svendebrev og tiden derefter. 

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Ung i Århus i 50'erne&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


