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På sporet af årgang 1948 Hans Engell Hent PDF Forlaget skriver: Hvem er de, dem fra 1948? Her i bogen
møder du ni 48'ere, alle aktive og engagerede personligheder, der deler deres historie og tanker om tiden

dengang og nu.

Danmark har forandret sig meget på 70 år. Danskerne har også forandret sig. På mange forskellige måder.
Mød Roald Als, Jette Gottlieb, Mimi Jakobsen, Birthe Kjær, Amalie Malling, Leif Mikkelsen, Sonja

Oppenhagen og Mogens Rubinstein i samtale med Hans Engell. Og oplev, hvordan 48’erne selv ser på den
fascinerende og markante udvikling gennem deres 70 år.

De fortæller om barndom, ungdom og voksenliv og om at have oplevet de store omvæltninger, Danmark og
verden har set gennem de syv årtier fra 1948 til i dag: den kolde krig og Vietnamkrigen, bolignød og
ungdomsoprøret, men også etableringen af en velfærdsstat, der gav øgede muligheder for den enkelte.

En oplagt fødselsdagsgave og værtindegave til alle fra årgang 1948 – eller deromkring.

 

Forlaget skriver: Hvem er de, dem fra 1948? Her i bogen møder du
ni 48'ere, alle aktive og engagerede personligheder, der deler deres

historie og tanker om tiden dengang og nu.

Danmark har forandret sig meget på 70 år. Danskerne har også
forandret sig. På mange forskellige måder. Mød Roald Als, Jette
Gottlieb, Mimi Jakobsen, Birthe Kjær, Amalie Malling, Leif

Mikkelsen, Sonja Oppenhagen og Mogens Rubinstein i samtale med
Hans Engell. Og oplev, hvordan 48’erne selv ser på den fascinerende

og markante udvikling gennem deres 70 år.

De fortæller om barndom, ungdom og voksenliv og om at have
oplevet de store omvæltninger, Danmark og verden har set gennem
de syv årtier fra 1948 til i dag: den kolde krig og Vietnamkrigen,

bolignød og ungdomsoprøret, men også etableringen af en
velfærdsstat, der gav øgede muligheder for den enkelte.

En oplagt fødselsdagsgave og værtindegave til alle fra årgang 1948 –
eller deromkring.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=På sporet af årgang 1948&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


