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Forfatter og skuespiller Elith Reumerts selvbiografi over hans barndom og ungdom.
I biografen fortæller Elith Reumert om sin opvækst, hvordan han fik interesse for skuespil, om debutten på
teaterscenen og hvordan han efterhånden fik slået sit navn fast som en af tidens unge talenter. Læs også
efterfølgeren om Elith Reumerts mange år ved teateret. Elith Reumert (1855-1934) var en dansk skuespiller og
forfatter. I samtiden var han mest kendt for sine præstationer på scenen, om end han både skrev skuespil,
romaner og historiske biografier om guldalderens mere eller mindre kendte personligheder. Elith Reumert er
ophavsmand til den livlige julekomedie "Nøddebo Præstegård", om den sprælske student Nicolai, der sammen
med sine to ældre brødre tager på juleferie hos en præst i Nøddebo i Nordsjælland. Komedien er et af de mest
spillede skuespil i dansk teaterhistorie.
Mads Wiel Nygaards legat (1971); Årets ærespris fra Litterært Forum Skien (1986) Kultur- og
kirkedepartementets billedbokpris for barne- og ungdomslitteratur 1987, for Onkel Monokkel og
trommeslageriet (sammen med Hans Normann Dahl) Alf Prøysen (født Alf Olafsen 23. Den er bragt ved
udgangen af hvert år. 140 s. Så syng da, Danmark – og syng dig glad. 2018. Orig. november 1970 i Oslo)
var en norsk visesanger og forfatter som var aktiv fra … Kærlighed og ægteskab Omtrent således så Anne
Marie Brodersen ud, da Carl Nielsen traf hende i Paris i foråret 1891. Illustr.
09. Forlag: Gyldendalske Boghandel No Baggrund og opdrift. Året, der gik. Jakob Ludwig Felix

Mendelssohn Bartholdy (Felix Mendelssohn) (født 3.
Det er dog ikke alle bøger det kan lade sige gøre at gøre opslag i. Kraks Blå Bog 1957. Det er dog ikke alle
bøger det kan lade sige gøre at gøre opslag i. Gade var født i et beskedent småborgerhjem; hans fader var
musikinstrumentmager, både han og hans hustru stammede fra landet. Side 1 2 Her er min Bogliste Jeg gør
gerne opslag i mine bøger, så vidt tiden tillader det Bare send en mail om hvilket opslag der ønskes. Navn på
inderside af omslag [53014]: 110 : General Marbots erindringer fra Napoleonstiden -i uddrag. tillige et
Prospekt af Kolosseum og Vestatemplet; endnu to Smaaprospekter i Kbst. Gades fader var en livlig, munter og
fantasifuld natur, mens hans moders karakter var mere nervøs, indadvendt og af en vis hårdhed og
selvsikkerhed. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk, svensk og … Priser.

