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NNV Korridorer Trisse Gejl Hent PDF Forlaget skriver: NNV Korridorer består af 10 værker. Syv små
individuelle tekster, skrevet af syv forfattere:Maja Elverkilde, Nicolaj Stochholm, Kasper Nørgaard
Thomsen, Kristina Stoltz, Trisse Gejl, Harald Voetmann ogMartin Johannes Møller bosiddende på

Nørrebro eller i Nordvest. Teksterne er skønlitterære og spænder over digte, dagbogsnotater, minimal roman,
brev og noveller. To Lyd&Lyrik værker (på samme cd) af Martin Ryum/Harald Voetmann og Frithjof

Toksvig/Kristina Stoltz. Samt en billedserie af fotokunstner Sidsel Becker bygget op omkring de individuelle
forsider.

Ønsket med udgivelsen er at kaste et alternativt, eksperimenterende blik på antologien som form. Derfor
udgives hver enkelt tekst for sig, for netop at understrege deres karakter som som unikke og selvstndige
værker. Værker der kan pilles ud af konteksten, sættes ind i andre, eller friste en tilværelse på helt egne

betingelser, når først forseglingen er brudt og æsken åbnet.

Udgivelsen er støttet af Litteraturrådet.
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