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Sommerpiger Erling Jepsen Hent PDF I lokalerne bag et turistkontor foregår der ting og sager. Her udruger en
maskin den kommende sæsons sommerpiger. Piger med flagrende hår og som kan smile sødt og ægte, eller
virke uopnåelig og drømmeagtige. Stykket grænser sig til det absurde, men viser også hvor langt mennesker
er villig til at gå, når de er drevet af begær og grådighed. Erling Jepsen (f. 1956) er en dansk forfatter og

dramatiker. Erling Jepsen er født og opvokset i Sønderjylland. Barndommen og egnens marsklandskaber er
tilbagevendende temaer i Erling Jepsens romaner og radio- og skuespil. Han debuterede i 1977 med

radiospillet "Kiks med kniv og gaffel" og som romanforfatter med bogen "Ingen grund til overdramatisering"
i 1999. Erling Jepsen fik sit gennembrud med den delvist selvbiografiske roman "Kunsten at græde i kor",
som blev filmatiseret i 2007. Erling Jepsens bøger og radio- og skuespil er ofte præget af underfundig og
underspillet humor, selv når temaerne er alvorlige. Han formår at udstille mennesket i al dets groteske,

forstillede og absurde væren på en spidsfindig og næsten tilgivende måde, der sætter sine spor hos læseren.
Ud over "Kunsten at græde i kor" er også romanen "Frygtelig lykkelig" fra 2004 blevet filmatiseret. Erling
Jepsen er blevet hædret med flere priser og legater, blandt andet Jeanne og Henrik Nathansens Mindelegat i
1999, Danske Dramatikeres Forbunds Hæderspris i 2002 og den prestigefyldte Holberg Medaljen i 2004.

 

I lokalerne bag et turistkontor foregår der ting og sager. Her udruger
en maskin den kommende sæsons sommerpiger. Piger med flagrende

hår og som kan smile sødt og ægte, eller virke uopnåelig og
drømmeagtige. Stykket grænser sig til det absurde, men viser også
hvor langt mennesker er villig til at gå, når de er drevet af begær og

grådighed. Erling Jepsen (f. 1956) er en dansk forfatter og
dramatiker. Erling Jepsen er født og opvokset i Sønderjylland.

Barndommen og egnens marsklandskaber er tilbagevendende temaer
i Erling Jepsens romaner og radio- og skuespil. Han debuterede i

1977 med radiospillet "Kiks med kniv og gaffel" og som
romanforfatter med bogen "Ingen grund til overdramatisering" i

1999. Erling Jepsen fik sit gennembrud med den delvist
selvbiografiske roman "Kunsten at græde i kor", som blev



filmatiseret i 2007. Erling Jepsens bøger og radio- og skuespil er ofte
præget af underfundig og underspillet humor, selv når temaerne er
alvorlige. Han formår at udstille mennesket i al dets groteske,

forstillede og absurde væren på en spidsfindig og næsten tilgivende
måde, der sætter sine spor hos læseren. Ud over "Kunsten at græde i

kor" er også romanen "Frygtelig lykkelig" fra 2004 blevet
filmatiseret. Erling Jepsen er blevet hædret med flere priser og
legater, blandt andet Jeanne og Henrik Nathansens Mindelegat i
1999, Danske Dramatikeres Forbunds Hæderspris i 2002 og den

prestigefyldte Holberg Medaljen i 2004.
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