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Skrivekløe Klaus Albrectsen Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er en antologi af 73 danske tekster plus en
svensk og en islandsk, gamle, ældre, nyere og nye, prosa og lyrik imellem hinanden, mørke og lyse,
humoristiske og alvorlige. Teksterne er ikke ordnet efter noget princip, tværtimod. Samtlige tekster

modsvares af nye originale tegninger. Bogen vil begejstre og inspirere til yderligere læsning og fordybelse.
Fokus er på forfatternes tonefald og teksternes billeddannende evner. Bogen vil ikke være en kanon eller et
akademisk indspark. Udvalget er kurateret af Ebbe Preisler, som også har skrevet de forbindende tekster.

Bogen er en art litterær playliste.

Ebbe Preisler har arbejdet i filmbranchen i 50 år, dels som producent af dokumentarfilm, dels som
sekretariatschef og skaber af og kurator for visningsaktiviteten MandagsDokumentar med mere en 400
arrangementer og visning af mere end 1000 kort- og dokumentarfilm. EP udgav 1997 en antologi i

samarbejde med Johannes Møllehave, en prædikensamling med titlen ’Det skal råbes fra tagene’. EP forskede
og samlede materiale i 5 år til bogen om det særlige danske fænomen lejlighedssange, ’Om lidt er sangen

klar…’, der udkom i 2011. To år senere, i 2013, udgav han ’Happy End’ en bog om ’ugeblade, kiosklitteratur
og en familie i branchen’, m.a.o, en blanding af fagbog og biografi. Alle bøger er fint anmeldt og anbefalet af
bibliotekskonsulenter.Tegner Klaus Albrectsen har en lang karriere bag sig som bladtegner i både Danmark,
Sverige og Norge. Han har desuden tegnet til en lang række bøger, primært for børn og unge, samt til blade
og magasiner. Også plakater og anden kunst har han frembrag og udstillet. ’Livstegn’ fra XXXX er hans
gennemillustrerede selvbiografi. KA er anerkendt som en af Danmarks allerbedste tegnere med et væld af

egne stærke og humoristiske ideer. KA og EP har samarbejdet om EPs to sidstnævnte bøger
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