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Det sønderjyske par Niels-Peter og Dorothea skal besøge deres søn Robert. Men besøget er ikke et hyggevisit.
Robert er nemlig indlagt på det psykiatriske hospital Sankt Hans i Roskilde. På togturen derhen afsløres
forældrenes selvoptagede blindhed.
En blindhed, der manifesterer sig i overdreven kærlighed til hunden Lex og manglende omsorg og forståelse
for deres egen søn. Læs også På Sankt HansErling Jepsen (f. 1956) er en dansk forfatter og dramatiker. Erling
Jepsen er født og opvokset i Sønderjylland. Barndommen og egnens marsklandskaber er tilbagevendende
temaer i Erling Jepsens romaner og radio- og skuespil. Han debuterede i 1977 med radiospillet "Kiks med kniv
og gaffel" og som romanforfatter med bogen "Ingen grund til overdramatisering" i 1999. Erling Jepsen fik sit
gennembrud med den delvist selvbiografiske roman "Kunsten at græde i kor", som blev filmatiseret i 2007.
Erling Jepsens bøger og radio- og skuespil er ofte præget af underfundig og underspillet humor, selv når
temaerne er alvorlige. Han formår at udstille mennesket i al dets groteske, forstillede og absurde væren på en
spidsfindig og næsten tilgivende måde, der sætter sine spor hos læseren. Ud over "Kunsten at græde i kor" er
også romanen "Frygtelig lykkelig" fra 2004 blevet filmatiseret. Erling Jepsen er blevet hædret med flere priser
og legater, blandt andet Jeanne og Henrik Nathansens Mindelegat i 1999, Danske Dramatikeres Forbunds
Hæderspris i 2002 og den prestigefyldte Holberg Medaljen i 2004.

1531+2333 - Boligareal: 187 m² - Grundareal: 593 + 602 m² - Byggeår: 1810. Ved ankomst til Rønne møder
vi vores lokalguide, som. Ingen andre pladser i Danmark hedder Hans Knudsens Plads. Velkommen til
Bibelselskabets hjemmeside. Den omkranses af … TURA billet inkl. 20 dkk at handle for i BAREN (gælder
IKKE tobak) kan ikke bruges til JAZZ, vinsmagning eller andre special arrangementer. Replikker, rekvisitter
og kostumer var nøje udvalgt og udført. Vi følger en embedsmand tæt på greven og hans dagbog i februar og
marts. Replikker, rekvisitter og kostumer var nøje udvalgt og udført. Frühkirmes 2018 Traditionell wird
unsere Frühkirmes mit dem Maibaum setzen am 30. Tønder 1864. Se vores destinationer her. Hans
Knudsens Plads er en plads på Ydre Østerbro. vielen Extras alle Hotels persönlich getestet jetzt günstig
buchen. dag: Rønne og Hotel Abildgaard Rejsen går via Øresundsbroen til Ystad, hvorfra vi sejler til Rønne.
november 1493 af Columbus på hans anden rejse og var da beboet af karibere som kaldtes ayay. Sankt Croix
blev opdaget den 14. Matrikel nr. 1. Ejer 1768-80.

