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Billedbog og grafisk novelle mødes i nyskabende billedunivers i dette indtagende og smukt illustrerede
eventyr. Nu skal du høre en sælsom fortælling, om dengang natten blev væk. Det hele begynder og ender med
Theodor. Det er ham med den sorte paraply. Theodor og hans far elsker natten. Men en dag dukker den ikke
op, som den plejer. Theodor drager ud på en rejse for at finde den forsvundne nat. På vejen får han uventet
følgeskab af tre af nattens væsener, og sammen finder de en lille, mærkelig mand med en ganske særlig
støvsuger … Da natten blev væk er en smukt illustreret fortælling om frygten for det ukendte og om at opdage,
at det, vi frygter, ikke altid er så farligt, som vi går og tror. Tekst og illustration bevæger sig i krydsfeltet
mellem den klassiske børnebog og den grafiske novelle. Bogen henvender sig til børn i aldersgruppen 4-7 år,
der vil kunne opleve fortællingen som både højtlæsningsbog og som en visuel historie, de selv kan læse i
billeder. Igen og igen. De smukke og effektfulde illustrationer i akvarel understøtter bogens på samme tid
mørke og muntre stemning, og bogens grafiske udtryk fremstår ganske originalt til målgruppen. Bogen har
opnået støtte af Kunstrådet. Om forfatteren Ane Bjørn (f. 1984) er uddannet cand.mag. i kunsthistorie, født og
opvokset i Østjylland og i dag bosat på Nørrebro. Hun har bl.a. arbejdet med undervisning og formidling inden
for kunst, visuel kultur og musik. De seneste år har hun arbejdet freelance som tegner med forkærlighed for
den enkle stregfigur og tegneseriens virkemidler. Da natten blev væk er hendes første børnebog.
Tjenestepige i Fodby og barnemorder. Til England var fulgt med. Slaget om England (engelsk: Battle of
Britain) blev udkæmpet som luftslag mellem 10.

Baggrund Overblik. oktober 1940 mellem Luftwaffe og Royal Air Force. På tv2. dk kan du også se TV 2s
populære programmer og kanaler. Nytårsaften 1980 blev Jørn 'Jønke' Nielsens motorcykelklub optaget af
Hells Angels, og den første danske afdeling var nu i. juli og 31. dk kan du også se TV 2s populære
programmer og kanaler. Babis Stefanidis kom i 2004 til Brøndby, mens Michael Laudrup var træner, men det
blev aldrig den store succes, og efter en enkelt sæson og kun 15. Det var slemt og vanærende for kvinder, at
føde. juli og 31. Nytårsaften 1980 blev Jørn 'Jønke' Nielsens motorcykelklub optaget af Hells Angels, og den
første danske afdeling var nu i. Engang blev børn, kaldt uægte, når deres forældre ikke var gift.
Her finder du nyheder fra DR og alle vores TV og Radio kanaler live og on demand - når du har lyst.
Engang blev børn, kaldt uægte, når deres forældre ikke var gift. Her finder du nyheder fra DR og alle vores
TV og Radio kanaler live og on demand - når du har lyst. Tjenestepige i Fodby og barnemorder. Babis
Stefanidis kom i 2004 til Brøndby, mens Michael Laudrup var træner, men det blev aldrig den store succes, og
efter en enkelt sæson og kun 15.

