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Eventyrlig samtale-bog af Johannes Møllehave støtter Red Barnet
Johannes Møllehave har talt med statsminister Anders Fogh Rasmussen,
erhvervsmanden Asger Aamund, atomfysikeren Holger Bech Nielsen, forfatteren
Jens Andersen og otte andre kendte danskere om H. C. Andersen.
Forfatteren og præsten Johannes Møllehave har talt med en række kendte
danskere om H. C. Andersens liv og eventyr.
Det er der kommet en eventyrlig bog ud af.
Hver af bogens 12 samtaler tager afsæt i et af H. C. Andersens eventyr og er –
i vanlig Møllehave-stil – et festfyrværkeri af fortolkninger og diskussioner,
erindringer og anekdoter. I centrum står den verdensberømte digters sprog, humor
og poesi, men samtalerne rammer også dybt ned i almengyldige temaer som
kærlighed og skæbne, politik, moral og identitet.
Anders Fogh Rasmussen fortæller om ”Den standhaftige Tinsoldat” og om
skæbnens hånd.
Naser Khader husker eventyret ”Kejserens nye Klæder” fra sin barndom i
Syrien – dengang handlede det om kaliffens nye klæder.
Atomfysikeren Holger Bech Nielsen taler om ”Vanddraaben” og om det
uendeligt store i det uendeligt små.
Og Birthe Rønn Hornbech fortæller om den foragtede blomst i ”Der er
Forskjel” og om lysten til at svare igen.
Johannes Møllehaves øvrige samtalepartnere er forfatteren Jens Andersen,
ﬁlmkonsulent Ulrich Breuning, litteraturhistorikeren Niels Birger Wamberg,
borgmester Louise Gade, biskop Erik Norman Svendsen, politikerne Mogens
Lykketoft og Britta Schall Holberg samt erhvervsmanden Asger Aamund.
”Mit Eventyr – 12 samtaler om H. C. Andersen” er i handelen fra slutningen
af marts og salget af bogen støtter Red Barnet.
Vedlagt bogen er en DVD med eventyroplæsninger ved Johannes Møllehaves
12 samtalepartnere. DVD’en indeholder desuden et foredrag af Møllehave om
H. C. Andersen og en H. C. Andersen-quiz. DVD’en er produceret af tv-kanalen
dk4, som også sender Johannes Møllehaves 12 H. C. Andersen-samtaler i løbet af
2005.
Johannes Møllehave: Mit Eventyr – 12 samtaler om H. C. Andersen
Udkommer ultimo marts, 312 sider, inkl. DVD, kr. 268,-
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