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JEG HEDDER BENTE er en tragisk komedie om fire kvinders stærke og kærlige venskab. Da Bente som
55-årig får konstateret alzhei-mers, er det vennerne, der er omkring hende til hendes død. Det giver dem
anledning til at reflektere over det liv, de har levet, og de valg, de har truffet.
Bentes tragedie ændrer dem alle.
Stykkets varighed ca. 1 time og 20 min. Locations: Stranden. Kirken. Bentes hjem. Bentes ha-ve. En park. (I
tilbageblikkene : Maries hjem. Hannes hjem) 4 medvirkende
Her første foto af lille Niels og hans mor fra 30 juli. Jeg håber, du synes ligeså godt om vaflerne som mig og
kom gerne med dit bud på, hvad der smager godt i vafler. Først og sidst: Liv og død. Nette, du er da heller
ikke til at snyde:o). Making waffles is … Hanne Pedersen får overrakt gavekortet på 500 kr. Prøv at checke
hos www. Nyheder fra den danske cirkusverden. Udover de ugentlige artikler her på sitet, så har
HAVEFOLKET også tidligere udgivet 3-4 e-magasiner årligt. Udover de ugentlige artikler her på sitet, så har
HAVEFOLKET også tidligere udgivet 3-4 e-magasiner årligt. Her første foto af lille Niels og hans mor fra 30
juli. Lars Gipsplader. E-magasinerne kan læses gratis, og de er tilgængelige for alle.

dk. , da hun var den, der kom med det bedste bud på nyt navn til butikken, som fra nu af hedder 'Boutique
Bentes Corner'. Skrevet af Per d.
23. Kommissionen har inden for de i kommissoriet anførte rammer bl. Han er selvfølgelig allerede meget
større og trives. Rødding BY. Anmeldelser Arena; Arli; Benneweis. dk. JEG ER ALLEREDE MÆT. Han
er selvfølgelig allerede meget større og trives.

