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BESKRIVNING

Ormbäraren är Virpi Pahkinens berättelse från ett passionerat dansarliv under de intensiva åren 2000-
2007, med framträdanden i fler än 40 länder på fyra kontinenter. Under denna tid gick hon från rollen som
Mjölkflickan i Spöksonaten till stora egna konstnärliga framgångar som solodansare och koreograf. Med
en helt egen röst och mångbottnadhumor leder Pahkinen oss mot de urkällor som ger kraft till såväl det
professionella livet som den sinnliga vällusten. Du är välkommen till en omtumlande kosmopolitisk
exkursion i livsaptitens tecken. Virpi Pahkinen växte upp i Jyväskylä iFinland och bor i Stockholm sedan
tjugo år. Hon är en av Nordens mest namn kunniga samtida koreografer och solodansare och hennes
koncentrerade solon med ett all deles eget formspråk har blivit ett begrepp. Ormbäraren är hennes
skönlitterära debut. Under de första ögonblicken av ett nytt verk är jag skräckslagen som om jag aldrig
tidigare hade skapat en enda rörelse. Jag nedstiger till källarvåningen dit dagsljuset aldrig når. Åter står jag
tom i skenet av repetitionssalens glåmiga lysrör och luft som tuggats igenom ventilationssystemet. Men
här bor också Det, på de smutsvita väggarna och den svarta plastmattan. Dansens ande manar till arbete!
De dansembryon som mognat i den dunkla sysslolöshetens mull vill ut. Min kropp börjar växa i nya
former och rörelsefraser snabbare än tanken mäktar med. Den välbevarade hemlighetens doft sprider sig
längs mina armar. Nattens majestät har lämnat sitt visitkort. Jag klär av mig döden.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Drömfångaren - forum.se

Astrologin har utökats med ett nytt trettonde stjärntecken: Ormbäraren, på grund av att stjärnhimlen
förändrat sig.

Ormbäraren? - 2. Personliga horoskop - Astrologi iFokus

Nasa släppte nyligen nyheten om att jordaxelns lutning har förändrats och dessutom har att
stjärnkonstellationerna har ändrats!

Ormbäraren - forum.se

Det tycks finnas ett trettonde stjärntecken i Zodiaken. Om du är född mellan den 29 november och den 17
december så kanske du får det nya tecknet ...
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Ormbäraren

https://www.bo-fi.club/?p=ORMB%C3%84RAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=ORMB%C3%84RAREN&ln=se
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