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Dans min dukke Maria Lang Hent PDF Operasangerinden Camilla Martins turné rundt i svenske kirker
krydser på den ene eller den anden måde hele tiden veje med et dukketeaters turné, og de ting, der sker i

dukketeatrets absurde og mærkelige verden, synes efterhånden at spilde over i virkeligheden. For eksempel
da en javanesisk marionetdukke findes halshugget, og Camilla Martin senere i rollen som Salome forlanger

og modtager Johannes Døberens hoved på et fad og får sig en grusom overraskelse.

Den svenske forfatter Dagmar Maria Lange (1914-1991) skrev en lang række krimier under pseudonymet
Maria Lang. Efter sin debut i 1949 med krimien "Morderen lyver" udgav Maria Lang én krimi om året og
bliver i dag betragtet som Sveriges første krimidronning. Maria Lang havde en doktorgrad i litteratur og ved
siden af virket som krimiforfatter skrev hun filmmanuskripter og skuespil samt avisartikler om blandt andet

opera.

 

Operasangerinden Camilla Martins turné rundt i svenske kirker
krydser på den ene eller den anden måde hele tiden veje med et
dukketeaters turné, og de ting, der sker i dukketeatrets absurde og
mærkelige verden, synes efterhånden at spilde over i virkeligheden.
For eksempel da en javanesisk marionetdukke findes halshugget, og
Camilla Martin senere i rollen som Salome forlanger og modtager

Johannes Døberens hoved på et fad og får sig en grusom
overraskelse.

Den svenske forfatter Dagmar Maria Lange (1914-1991) skrev en
lang række krimier under pseudonymet Maria Lang. Efter sin debut i
1949 med krimien "Morderen lyver" udgav Maria Lang én krimi om
året og bliver i dag betragtet som Sveriges første krimidronning.
Maria Lang havde en doktorgrad i litteratur og ved siden af virket
som krimiforfatter skrev hun filmmanuskripter og skuespil samt

avisartikler om blandt andet opera.
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