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Dødens teater er en levende fortælling om et stykke spændende dansk kulturhistorie. Om medicinens og
kirurgiens første, spæde skridt, før den moderne lægevidenskab tager form, og om de farverige personer, der
drev udviklingen.
Men bogen tegner også et større portræt af en tid, hvor viden kolliderede med overtro, og hvor både høj og lav
måtte kæmpe for at overleve pest, kopper, fattigdom, sult og dårlig ernæring. Det hele begynder i 1645. I
Københavns nye anatomiske teater ligger liget af en ung kvinde, som netop er blevet henrettet for utroskab.
For første gang i Danmark bliver et menneske dissekeret foran et publikum af lærde og fornemme tilskuere.
Herfra pibler historierne frem, og de vidtforgrenede tråde løber til slut sammen i starten af 1800-tallet. Den
makabre forestilling i Dødens teater er ikke mørk middelalder. Tværtimod er oplysningstiden kommet til
landet, og de grufulde anatomiske undersøgelser er lægekunstens første, spæde skridt ind i det moderne – fra
vrøvl imod videnskab. Om forfatteren: Klaus Larsen (f. 1951) er journalist på Ugeskrift for Læger. Har
tidligere bl.
a. udgivet den anmelderroste Ve og Velfærd, som beskriver medicinens og lægefagets udvikling i samspil med
det omgivende samfund i de sidste 200 år.

I Dødens Teater fortælles forhistorien.
Det Lille Teater spiller teater for børn mellem 2 – 10 år og deres voksne, og vi bestræber os på at præsentere
børn for forestillinger af høj kvalitet på et teater indrettet til børn. XQ28. Vivi Flindt (født Vivi Gelker) (født
22. oktober 1947 i Bergen) er en norsk forfatter og dramatiker. (Foto: Knud Mortensen) Gitte Gry Bech
Ballesheim, master i teater- og dramapædagogik, skal stå i spidsen for Svendborg Scenekunstakademi og
skabe en ny 3-årig gymnasial uddannelse for Danmarks teatertalenter. februar 1943 i København) er en dansk
balletdanser. Oktober 1971 in Oslo) ist ein norwegischer Schauspieler, der auch im außernorwegischen Raum
vor allem durch seine Verkörperung des Privatermittlers Varg Veum bekannt wurde. Kompagniet har med sin
unikke Bournonville-tradition samt et øje for fornyelse altid formået at præsentere et alsidigt repertoire af høj
kvalitet. Vi har eksisteret siden 2007 og har for alvor slået os fast i miljøet inden for bl. fra Universitetet i
Bergen 1976, med fagene engelsk, fransk og allmenn litteraturkunnskap. ', 'Firs, Fed og Færdig. fra
Universitetet i Bergen 1976, med fagene engelsk, fransk og allmenn litteraturkunnskap. Det Lille Teater
spiller teater for børn mellem 2 – 10 år og deres voksne, og vi bestræber os på at præsentere børn for
forestillinger af høj kvalitet på et teater indrettet til børn. Ny-udviklet web-værktøj til et af Danmarks mest
populære læringskoncepter: Børnenes U-landskalender. NEEL O T. Asger Bonfils døde lørdag 24. philol.
(Foto: Knud Mortensen) Gitte Gry Bech Ballesheim, master i teater- og dramapædagogik, skal stå i spidsen
for Svendborg Scenekunstakademi og skabe en ny 3-årig gymnasial uddannelse for Danmarks teatertalenter.
Han blev 89 år gammel. a. dk. XQ28.

