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BESKRIVNING

Backstage är en annorlunda fotobok som tar oss med bakom kulisserna i filmens och teaterns värld. Johan
Rheborg är en av våra populäraste skådespelare men också en skicklig fotograf. Hans kollegor har vant sig
vid att han alltid har kameran med sig, så han kan alltså ta bilder som ingen utomstående hade kunnat ta.
Nu har han samlat sina bästa bilder i en utsökt fotobok där han skildrar arbetet med bland annat Solsidan,
Riktiga män och Rock of Ages. Resultatet är en inträngande skildring av skådespelandets innersta väsen -
med hårt arbete, inkännande och humor. Johan Rheborg är skådespelare och manusförfattare och har
medverkat i en rad olika filmer, teveserier och teaterföreställningar. År 2007 bestämde han sig för att lära
sig allt om fotografering och sedan dess har han fotograferat i stort sett varje dag, framför allt analogt. Det
har varit trial and error som gällt, eller som han själv uttrycker det: School of Google.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Backstage | Netflix

Backstage - Stora Teatern, Göteborg. 6 612 gillar · 2 pratar om detta. Officiell sida för Backstage - Stora
Teatern

Backstage - YouTube

The latest Tweets from Backstage (@Backstage). The most trusted name in casting since 1960. Tweet us
with the hashtag #IGotCast and let us know if you've been cast ...

Backstage (TV Series 2016- ) - Full Cast & Crew - IMDb

Pris: 255 kr. inbunden, 2013. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Backstage av Johan Rheborg (ISBN
9789171262721) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och ...
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BACKSTAGE

https://www.bo-fi.club/?p=BACKSTAGE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BACKSTAGE&ln=se
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