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Vilken roll kan lit te ra tu ren och kons ten spela för ett eko lo giskt upp vak nande? I 10TALs nya dub bel
num mer "Klimatsorg" under sö ker vi hur eko lo giska per spek tiv gestal tas i dagens lit te ra tur och konst,
och om kons ten kan vara en möj lig stra tegi för att mobi li sera ett mil jö en ga ge mang och för svar för livet
på jorden. Läs starka essäer av Helena Granström och Thomas Anderberg (som vi åter pub li ce rar till minne),
en stor inter vju med Kerstin Ekman om vad ett rikt naturum gänge kan ge ett för fat tar skap, och ett ange lä
get sam tal mel lan för fat tarna Aase Berg, Jonas Gren och Jesper Weithz. Vi är också glada att kunna visa ori
gi nal konst av Johannes Heldén och det allra senaste från konst nä ren Annika Eriksson, bland myc ket annat.
"10-tal hittar en ton av eftertänksamhet och analys som inte sjunker ner i hopplöshet, men som inte heller väjer
med blicken för det svåra i utmaningen." Arbetarbladet
13. När en ängel går genom scenen Jon Fosse Häftad. 00 24. The session. 15. etasje Arrangør: Legg til i
Google kalender Legg til i iCal Vi presenterer vinnerne.
ISSN 1602-2246.
00 $0. Det senaste numret handlar till exempel om klimatsorg och hur det behandlas i litteraturen. com sinds
23 mei 2013. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. '10tal No ofstudeni in the institute
Kirsten - 2013-12-10 19:24:23 De er godt nok gode. Den 17 maj har 10TAL releasefest för numret
Klimatsorg med uppläsningar,. Loans ( 10tal ot all New Loan amounts trom scnedllle D sneets). Den 17 maj

har 10TAL releasefest för numret Klimatsorg med uppläsningar,. Skriet. Jeg tilsatte dog kun havldelen af
sukkeren, men stadig et 10tal værdige. Klimatsorg är temat för senaste numret av 10-tal (#12/13 2013), och
det är förstås ingen munter läsning att ta del av apokalypsens harklingar. 00.

