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Balancegængere Camilla Troels\u00f8 Hent PDF Balancegængere er en tekstcollage, der handler om at finde

eller miste balancen i hverdagen. Man møder blandt andre gymnasielæreren Lars, der har svært ved at
balancere et liv som familiefar og gymnasielærer med sin tiltagende følelsesmæssige frustration. Og

Christoffer, der lever livet bag dørens glughul, hvorfra han beskuer sine naboer. Teksterne i Balancegængere
spænder over korte stemningsbilleder til længere historier, der følger hovedpersonernes gradvise

sammenbrud. Uddrag af bogen: "Når livet begynder at gynge, skal man bøje lidt i knæene og finde noget
solidt at holde fast i. Hvis man vil flytte sig fra et sted til et andet, skal man finde et fokuspunkt og gå med
lidt hurtigere skridt end sædvanligt. Stadig med let bøjede knæ. Men det er lidt kompliceret og ser fjollet ud,

så vi gør det ikke, og så bliver vi søsyge." Om forfatteren: Camilla Guldager Troelsø er født i 1973 og
opvokset i Nordjylland. Bosat i København siden 1992. Hun finder inspirationen til sine tekster og billeder i

den poesi, der findes i det skæve, det svære og det helt almindelige i hverdagen.

 

Balancegængere er en tekstcollage, der handler om at finde eller
miste balancen i hverdagen. Man møder blandt andre

gymnasielæreren Lars, der har svært ved at balancere et liv som
familiefar og gymnasielærer med sin tiltagende følelsesmæssige
frustration. Og Christoffer, der lever livet bag dørens glughul,
hvorfra han beskuer sine naboer. Teksterne i Balancegængere

spænder over korte stemningsbilleder til længere historier, der følger
hovedpersonernes gradvise sammenbrud. Uddrag af bogen: "Når
livet begynder at gynge, skal man bøje lidt i knæene og finde noget
solidt at holde fast i. Hvis man vil flytte sig fra et sted til et andet,
skal man finde et fokuspunkt og gå med lidt hurtigere skridt end

sædvanligt. Stadig med let bøjede knæ. Men det er lidt kompliceret
og ser fjollet ud, så vi gør det ikke, og så bliver vi søsyge." Om

forfatteren: Camilla Guldager Troelsø er født i 1973 og opvokset i



Nordjylland. Bosat i København siden 1992. Hun finder
inspirationen til sine tekster og billeder i den poesi, der findes i det

skæve, det svære og det helt almindelige i hverdagen.
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