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BESKRIVNING
När jag efter många spännande och utmanande lästimmar till slut lägger ned boken AmoSophie på bordet
och tänker på författaren Carinne Löfgren-Williams och hennes stora mångåriga kulturinsats med Litterära
och Musikaliska Salonger samt aktuella konstutställningar, som presenteras utan kostnader för
intresserade Stockholmare på Stocksundstorp Gård (där Johan Sergel, Carl Mikael Bellman, Joseph Martin
Kraus m.fl. "storheter" möttes på Gustaf den III:s tid), så förstår jag att jag mött en nutida och modern
Gertrude Stein! Carinne måste sakna i sina Salonger storheter som Ernest Hemingway, Pablo Picasso och
Henri Matisse som ofta möttes i Gertrude Steins Salonger i Paris på 1930- och 1940-talet! Helt säkert
hade också Gustav den III:e önskat att Carinnes stora gärning för litteraturen, musiken och konsten
uppmärksammats mer av samtiden! Carinnes hittillsvarande stora författarskap och långa kulturella
livsgärning kan sammanfattas i ett av hennes många spännande citat: - Man bör betrakta hela
mänskligheten som sin familj och universum som sitt fosterland? (Drottning Kristina) - dvs ?
GEMENSKAP?! Carinnes hittillsvarande stora författarskap och långa kulturella livsgärning kan
sammanfattas i ett av hennes många spännande citat: - Man bör betrakta hela mänskligheten som sin familj
och universum som sitt fosterland? (Drottning Kristina) - dvs ?GEMENSKAP?!Dick Lindberg, Arkitekt
SAR/MSADe ord jag själv på ett personligt plan hittills mest förknippat med skulptrisen Carinne LöfgrenWilliams var de hon presenterar sitt gustavianska Stocksundstorp med: ?Det låg ett skimmer över Gustafs
dagar.?Men Carinnes författarskap rymmer mycket mer än skimmer. Hon är en vulkan i slow motion.
Hennes nya bok AmoSophie är ett intellektuellt och andligt fyrverkeri med kaskader av geniala
associationer och passionerad kärlek till Skapelsen. Skulle en vulkan bry sig om grammatik eller
meningsbyggnad, eller ens stavning? -Bah! Boken är skriven som korthuggna, mycket personliga
dagboksanteckningar med fria associationer.Jens Jerndal, MD, författareAv författaren tidigare utgivna
böcker:Själaspis - en gård, mitt ödeDet allomfattande penseldraget
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Löfgren-williams carinne - Ginza.se
gesellschaft für amosophie e.v. wandel zu einer globalen kultur des herzens wir sind im aufbau einer
neuen internet-präsenz… was wir machen:

AmoSophie - Carinne Löfgren-Williams - böcker (9789187435744 ...
Mein Filmbeitrag über die Philosophie "amo ergo sum". Ein Tag im Seminar meiner Lehrerin Dr.
Christina Kessler - mit den TeilnehmerInnen des "Tigermind ...

amosophie_bokrelease_cupido - Galleri Cupido - svensk och finsk nutidskonst
När jag efter många spännande och utmanande lästimmar till slut lägger ned boken AmoSophie på bordet
och tänker på författaren Carinne Löfgren-Williams och ...

3
AmoSophie

