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11 fortællinger Henrik Svenningsen Hent PDF "11 fortællinger" er Henrik Svenningens forfatterdebut. Hans
fortællinger handler blandt andet om forelskelse, skæve eksistenser, om forskellige sider ved ét af danskernes
mest populære rejsemål: Italien; de handler om sex, døden, Gud, musik, spiritualitet og psykologi; de handler

om fodbold (i særdeleshed Manchester United og brasiliansk fodbold) og om vin, ja sågar om noget så
almindeligt som den danske folkeskole – altså evigt aktuelle emner, alle kan forholde sig til, og skrevet i et
let tilgængeligt sprog, der tager udgangspunkt i forfatterens egne oplevelser. --- Henrik Svenningsen (f. 1955)

er Cand.mag. i musik og italiensk. Han har arbejdet som gymnasielærer og først og fremmest som
musikskoleleder i mange år. I dag er han musiklærer, udøvende musiker (blandt andet i Surrender Cowboys)

samt underviser på DTU’s danskkurser. Derudover laver han musik/sprog-undervisningsmateriale til
folkeskoler, gymnasier og Lær-Dansk-Centre.
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