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Svanedans Lone Diana J\u00f8rgensen Hent PDF "Kunstnere skulle aldrig gifte sig. De har i virkeligheden
nok i deres kunst. – Lige fra hun var lille, stod min Johanne foran spejlet i entreen og gjorde øvelser. Hun
ville kun danse. – Vi forstod hende ikke helt. Herude på landet kommer man ikke så ofte i teatret. Vi forstod

os ikke på det. – Sagde den gamle mor og græd i sit forklæde." Johanne begynder sin karriere som
balletdanserinde allerede som barn i 1908. Helt fra start mærker hun skellet mellem det hjemlige liv og livet
på teatret blive bredere og bredere til det til sidst virker uoverskrideligt. Dansen bliver hendes skæbne på godt
og ofte også ondt ... Den danske forfatter Lone Diana Jørgensen (f. 1947) har blandt andet skrevet en lang

række ungdomsbøger. Hun er cand.mag. i dansk og teatervidenskab og var i en længere årrække
klummeskribent i Berlingske Tidende. Lone Diana Jørgensen debuterede i 1985 med erindringsromanen

"Ikke to i én stol! – En personlig beretning om min ufuldstændige barndom".

 

"Kunstnere skulle aldrig gifte sig. De har i virkeligheden nok i deres
kunst. – Lige fra hun var lille, stod min Johanne foran spejlet i

entreen og gjorde øvelser. Hun ville kun danse. – Vi forstod hende
ikke helt. Herude på landet kommer man ikke så ofte i teatret. Vi
forstod os ikke på det. – Sagde den gamle mor og græd i sit

forklæde." Johanne begynder sin karriere som balletdanserinde
allerede som barn i 1908. Helt fra start mærker hun skellet mellem
det hjemlige liv og livet på teatret blive bredere og bredere til det til
sidst virker uoverskrideligt. Dansen bliver hendes skæbne på godt og
ofte også ondt ... Den danske forfatter Lone Diana Jørgensen (f.

1947) har blandt andet skrevet en lang række ungdomsbøger. Hun er
cand.mag. i dansk og teatervidenskab og var i en længere årrække
klummeskribent i Berlingske Tidende. Lone Diana Jørgensen

debuterede i 1985 med erindringsromanen "Ikke to i én stol! – En
personlig beretning om min ufuldstændige barndom".
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