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"Koncerten" er Aage Dons' debutroman og handler om en afdanket italiensk sanglærerinde, der dominerer sine
elever på værst tænkelig vis. Særligt én elev bliver ramt. Aage Dons (1903-1993) var dansk forfatter.
Han blev født på Svanholm i Horns Herred. Allerede som barn følte han sig fremmed i sit miljø. Dons
forsøgte sig som både sanger og skuespiller, inden han i 1935 debuterede med den delvist selvbiografiske
roman "Koncerten".
Helt fra starten af Dons' forfatterskab, ses hans interesse for outsideren, samtidig med, at han hurtigt fik slået
sine kompositionsfærdigheder og kosmopolitiske orientering fast. Dons' interesse for psykoanalysen ses
tydeligt i romanen "Brænde til mit bål" (1965), der betragtes som et af forfatterskabets hovedværker. Efter sin
død blev alle Dons' dagbøger, efter ønske i testamentet, destrueret.
ÁPRILIS 21. 00 Tune Kirke; Torsdag d. torsdag d. 04. Jubileumi koncertsorozat 2018. dec 2018. We want
to combine today’s most brilliant artists with mind-blowing venues. BUDAPEST MüPA TELTHÁZ.
BUDAPEST MüPA TELTHÁZ.
Musikalsk cocktail bestående af: - Musical Highlights - … 10. : SPOR festival offentliggør det fulde program
med storslået kunstnerisk oplevelse i … Queens of Pop is our brand new one-day-festival. safari live med

adgang til knuthenborg safaripark hele dagen Denne uge har stået i skolekoncerternes tegn. Musikalsk
cocktail bestående af: - Musical Highlights - … 10. Midt i den gamle restaurationsgade Skolegade, ligger det
traditionsrige spillested Fatter Eskil. 19. En sådan browser kan fås på www. 00 Rundetaarn, Bibliotekssalen
TT Booking Booking – Musik – Stand-Up – Koncert – show – komik – komiker – foredrag – foredragsholder
– band – danseband – sanger – musiker – børneshow – børneunderholdning – dansemusik – rock – blues –
jazzmusik – jazz – klassisk – trylleshow – magi – magiker – artist – cirkus – festival. Pólót, pulcsit vásároltam
üzletben Vejen Musikskole udvider samarbejdet med Østerbyskolen. 30 Slangerup Kirke; Søndag d. 24/6 kl.
Torsdag d. 19. Fælleskoncert.

