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BESKRIVNING

SPRÅKA är en tidskrift på CD för ljud och litteratur. ISSN 2000-4621 LJUDNUMRET I Språkas första
nummer utforskas ljudbilden i stad och på landsbygd. I intervjuer, reportage, essäer, skönlitteratur och
musik undersöks människans och naturens ljud av medverkande från Sverige, Tjeckien, Albanien, Israel,
USA m.m. Medverkande: Anders Mattsson är fotograf, bosatt i Malmö, under 30 års tid arbetade han för
Malmö Opera och Stadsteater för att dokumentera alla uppsättningar. Numera pensionerad och med
nyvunnet intresse för att samla på ljud. Han intervjuas av Språkas redaktion. Kristian Carlsson (f.1978) är
poet, översättare, och så vidare, från Malmö.James Brewster är en engelsk musiker, producent och
ljudutforskare som bor i Malmö. Denna låt är en nedklippt version av ett 12-minutersspår från hans
kommande album "As a hovering insect mass breaks your fall" som släpps av skivbolaget Make Mine
Music i oktober 2010. Han samarbetar här med Egzona Gervalla, en operasångerska från Albanien, och
sångaren Nick Talbot från bandet Gravenhurst. August Strindberg (1849-1912). Stycket i tidskriften är
hämtat ur En blå bok. The Eyebrow Berries är ett interkontinentalt musikerkollektiv. Karthik Pandian är
en amerikansk konstnär och författare, som främst gör produktioner och skapar teorier om mötet mellan
film och arkitektur.Paige K. Johnston är bl.a. redaktör för tidskriften Motherwell (USA) där Pandians essä
"Berghain Boogie-Woogie" först publicerades.Pontus Pettersson är dansare och koreograf, pendlar mellan
olika projekt hit och dit, mestadels i Stockholm Köpenhamn och Tel Aviv. "maps" är en serie skrivna
koreografier för vem som helst att ta del av, de kan ses som skriven koreografi för kroppar och rörelse
eller ett alternativ till Lonely Planet. Ett annat stycke av "maps" kommer att publiceras i andra utgåvan av
The Swedish Dance History.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Språka samman - om samtal och samarbete i språkundervisningen ...

Språka samman - om samtal och samarbete i språkundervisningen . Lindberg, Inger. Natur och Kultur,
1996. Reviderad upplaga 2005. Den som lär sig ett nytt språk ...

Språka 1 : ljudnumret: Amazon.it: Anders Mattsson, August Strindberg ...

Språka 1 : ljudnumret: Amazon.es: Anders Mattsson, August Strindberg, James Brewster, The Eyebrow
Berries, Karthik Pandian, Kristian Carlsson, Pontus Pettersson ...

Monsterlandet 1 i App Store

1. Välj din bank. 2. Identifiera dig med mobilt BankID. 3. Gå tillbaka till den här sidan och välj konto. 4.
Bekräfta autogiro på knappen längst ner på sidan
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https://www.bo-fi.club/?p=SPR%C3%85KA%201%20:%20LJUDNUMRET&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SPR%C3%85KA%201%20:%20LJUDNUMRET&ln=se
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