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10 Komedier Ludvig Holberg Hent PDF Denne version af Ludvig Holbergs komedier er bearbejdet af Victoria
Jensen, hvor stavemåder og enkelte ord er ændret for at gøre historien lettere tilgængelig for læseren. For at
bevare Ludvig Holbergs elegante sprog og humor er sætningsopbygninger og formuleringer overordnet

bevaret, så det følger den oprindelige udgave..
10 klassiske komedier af Ludvig Holberg, hvor alle samfundslag bliver udstillet for Holberg skarpe satiriske
foragt. Næsten alt er tilladt for Holberg, der peger fingre af såvel samfundet som helhed som enkelt personers
uterlige og foragtelige opførsel. Hovedkaraktererne i Holbergs komedier oplever horrible begivenheder, og
ofte holdes hovedpersonen for nar af personer tæt på sig. Oplev en forrykt Barselstue, Jeppe der drikker for at
holde livet ud, eler hovmod i Jean de France og Erasmus Montanus. Intrigerne står altid på spring i Holbergs

komedier.

I 10 komedier af Ludvig Holberg finder du disse kendte og elskede værker:
Julestue

Maskerade
Barselstuen

Jean de France
Jeppe på Bjerget
Den stundesløse

Ulysses von Ithacia
Erasmus Montanus

Den politiske kandestøber
Den forvandlede brudgom

 

Denne version af Ludvig Holbergs komedier er bearbejdet af
Victoria Jensen, hvor stavemåder og enkelte ord er ændret for at gøre

historien lettere tilgængelig for læseren. For at bevare Ludvig
Holbergs elegante sprog og humor er sætningsopbygninger og
formuleringer overordnet bevaret, så det følger den oprindelige

udgave..
10 klassiske komedier af Ludvig Holberg, hvor alle samfundslag
bliver udstillet for Holberg skarpe satiriske foragt. Næsten alt er

tilladt for Holberg, der peger fingre af såvel samfundet som helhed
som enkelt personers uterlige og foragtelige opførsel.

Hovedkaraktererne i Holbergs komedier oplever horrible
begivenheder, og ofte holdes hovedpersonen for nar af personer tæt
på sig. Oplev en forrykt Barselstue, Jeppe der drikker for at holde
livet ud, eler hovmod i Jean de France og Erasmus Montanus.

Intrigerne står altid på spring i Holbergs komedier.

I 10 komedier af Ludvig Holberg finder du disse kendte og elskede
værker:
Julestue

Maskerade
Barselstuen

Jean de France
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