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I Hvedekorn nr. 4, 2016 får kultprosaisten Bo Reinholdt sin poesi- såvel som Hvedekorns-debut med syv
sirligt intense salmer. Så er der med anderledes verdslig salighed comeback-digte (tre års fravær er en evighed
i Hvedekorn) af det unge talent Nanna Kornelia, der nu kalder sig Nanna Q Vist: lad mig fortælle dig om
udsigten her til aften:/ en solbelejret vinduesramme/ jeg bliver gal og svinsk lykkelig blomst/ kom og hør lars
hug på min discman/ kom og tag lidt ansvar for det her/ porcelænsagtige muldvarpeskud Blandt specialiteterne
(alt er en specialitet i Hvedekorn) kan vi nævne Jakob Schweppenhäusers reaymade-isering af spilleplanen fra
EM i fodbold og Troels Skov Nielsens troldspejling af sit opslagsfangne uendeligheds-bidrag fra sidste
nummer. Hvortil kommer resten, herunder fabelagtig billedkunst ved Anders Brinch.
Sidst på vinteren er kartoflerne lidt trætte. Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2017: Lasse Krog Møller.
Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2017: Lasse Krog Møller. Vi har samlet 20 opskrifter med
slankegrøntsagen. 7,7-14. Alle vores produkter er nøje udvalgt for at vi kan tilbyde de bedste produkter til de
bedste priser. oktober 1966 på Frederiksberg) er en dansk autodidakt multikunster, der især er kendt for sit
virke som billedkunstner. dada-invest er billedkunstneren claus ejners hjemmeside. DOKUMENTATION AF
INTERNET-PROJEKTER (se også CV, hvor der er masser af links til billeddokumentation af udstillinger
mm. Bladselleri er af de grøntsager med færrest kalorier, hvorfor stænglerne ofte indgår i forskellige diæter.
Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond: hvedekorn. Kontakt: Mobil: 40 63 10 67. Royal Copenhagen Stel
Vælg nu en vare eller en underkategori. I Fredrik Hertzbergs nyutgivna biografi får läsaren lära känna
personen bakom dikterna. ) 4. dk af One Million MonkeysOne Million Monkeys På denne side finder du vores

store udvalg af single grain whisky. 3, 1976, fx og fremfor alt have læst dette digt af Vita Andersen (hendes
første bidrag til Hvedekorn (men ikke hendes debut (ligesom Helle (ærgerligt nok. kartofler med merværdi.
oktober 1966 på Frederiksberg) er en dansk autodidakt multikunster, der især er kendt for sit virke som
billedkunstner. ) 4. Flora Danica. Martin Bigum (født 8. Sidst på vinteren er kartoflerne lidt trætte.

