
3913 Tasiilaq
Hent bøger PDF

Ole G. Jensen

3913 Tasiilaq Ole G. Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Der findes p.t. ikke andre nutidige fotobøger om
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turister der hvert år besøger Østgrønland,- og de mange der allerede har oplevet Østkysten og længes
tilbage..- dem der endnu har denne oplevelse til gode. Bogen der er på dansk og engelsk opfattes også af

mange som en generel fotobog fra Grønland som de forestiller sig det.

Dansk- engelsk tekst samt forord på østgrønlandsk.

Ole G. Jensen har gennem 30 år beskæftiget sig med grønlandsk kunst og kultur. Ole G. kom til Grønland i
1975 og har blandt andet været ansat som informationsmedarbejder/konsulent Grønlands Hjemmestyres

Kulturdirektoratet og senest som museumsleder i Tasiilaq (1995-2006) og Qaqortoq (2006-).

Fotos i denne bog er for en stor dels vedkommende blevet til under det længerevarende og inspirerende
ophold i Tasiilaq. Ole G. har skrevet og fotograferet om Grønland til en lang række tidsskrifter og aviser.
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