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BESKRIVNING
Birgit i Bjäre. En bok om Birgit Nilssons barndom och hennes kärlek till synd Hembygd Birgit Nilsson
har i ord och toner hyllats av en hel värld. Mycket har skrivits och sagts om världsartisten Birgit Nilsson.
Däremot har ingen Samlad bild presenterats av Birgit som barn och ung hemma i Svenstad. Mycket
material fran Birgits Barndom - inte minst fran tiden i skolan - finns bevarat: Skoluppsatser, brev,
föräldrarnas anteckningar om arbetet i trädgården mm. Allt detta tillsammans med ett stort antal intervjuer
av Birgits barndoms-och ungdomskamraterhar gett en hittills okänd bild av Birgit som barn och som ung
Kalle Eriksson som samarbetade med Birgit Nilsson under manga år i samband med konserterna för Bjäre
Hembygdsförening, har fått uppdraget av Birgit Nilssons Minne AB att skildra denna hittills okända del av
Birgit Nilssons liv. Den närhet till Birgit och människorna omkring henne som författaren upplevde
genom alla uppsatser, brev, anteckningar, intervjuer mm, förmedlas till bokens läsare genom att Birgit och
Hennes nära och kära själva i hög grad "kommer till tals" i boken. Skildringen AV Birgit som barn ger oss
en viktig bakgrund till hennes sagolika karriär som världens mest hyllade sopran under årtionden.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Bjäre NU - http://bjarenu.se/unik-jubileumskonsert-i-birgit... | Facebook
Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra
användarupplevelse. Information om våra kakor. Jag förstår

Birgit Nilsson Museum (Bastad, Sverige) - omdömen
Värmen kom plötsligt och starkt efter en kall inledning på våren. Det har till och med hunnit bli
meteorologisk sommar på Bjäre och det är faktiskt helt normalt.

Birgit i Bjäre: Amazon.es: Kalle Eriksson: Libros en idiomas extranjeros
ATT TRO PÅ EN OMÖJLIG DRÖM Om Studioteatern Thomas Lundén, Maria Österling 150:- BIO I
MALMÖ Malmös biografer genom tiderna . Uffe Stauslund 195:-
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