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BESKRIVNING

Emil Jensen debuterade som författare 2006 med den rosade ljudboken Mellansnack. Nu är han äntligen
tillbaka med den efterlängtade uppföljaren Snacka om. Snacka om är en samling av Emils mellansnack
från konserter och föreställningar som Cykelturnén, En dödsrolig kväll om sorg och saknad och Livs
levande. Här finns även studioinläsningar av krönikor från tidningar och radio - en blandning av lyrik,
komik och mellansnack - en konstform som Emil utvecklat till en helt egen genre. De senaste åren har
Emil fått Gustaf Frödings lyrikpris, Stig Sjödin-priset, Hoola Bandoola-priset och en mängd miljöpriser.
Han hörs i P1:s Tankar för dagen, han har långfilmsdebuterat som skådespelare i Jan Troells Maria
Larssons eviga ögonblick och sen tidigare är han europamästare i poetry slam. Dessutom har han hunnit
med att släppa fyra hyllade album. "Emil Jensens texter och musik kännetecknas av ett skenbart spontant
uttryck, lekfullt och träffsäkert. Men bakom ridån av humor finns ett stort allvar och ett uppriktigt
samhällsengagemang. I sitt skapande ställer han sig på de svagas och utsattas sida i kampen mot fördomar,
hyckleri och maktmissbruk. Emil är en mångsidig konstnär som med sin personliga berättelse speglar vår
tid." ur motiveringen till Fröding-priset
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Snacka om trippellycka | Norra Skåne

Allt fler alliansföreträdare ifrågasätter nu Annie Lööfs och Jan Björklunds agerande i regeringsfrågan.

Snacka om ljudböcker! Public Group | Facebook

Ständigt oöverträffade och inget att snacka om. Idealet är istället att kunna snacka och armbåga sig fram i
tillvaron utan att älta motgångar eller andras ...

M-topp anklagar Lööf: "Snacka om hybris" - aftonbladet.se

Allt du behöver veta om kyckling on Snacka om kyckling - Kronfågel
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Snacka om

https://www.bo-fi.club/?p=SNACKA%20OM&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SNACKA%20OM&ln=se
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