
Ej blot til pynt
Hent bøger PDF

Erik Mortensen
Ej blot til pynt Erik Mortensen Hent PDF "Ej blot til pynt" er første del af den danske modeskaber Erik

Mortensens erindringer. Bogen er inddelt i tre dele og går helt tilbage til Mortensens barndom og fortæller i
første del om hans opvækst i København. Anden del går tæt på hans læretid i København, før han i tredje del
fortæller om rejsen til Paris og hans eventyr i den store modeverden uden for de trygge rammer i København.
Erik Mortensen (1926-1998), dansk modeskaber og forfatter. Mortensen kom som bare 15-årig i sylære i

Holger Bloms modesalon, men tog allerede i 1948 springet fra København til Paris. Her blev han
videreuddannet hos Pierre Balmain. Fra 1960 og herefter fulgte et liv i centrum af modeindustriens bankende
hjerte. Erik Mortensen udgav i 1987 og 1990 sine to erindringsværker "Ej blot til pynt" og "77001 nat".

 

"Ej blot til pynt" er første del af den danske modeskaber Erik
Mortensens erindringer. Bogen er inddelt i tre dele og går helt tilbage
til Mortensens barndom og fortæller i første del om hans opvækst i
København. Anden del går tæt på hans læretid i København, før han
i tredje del fortæller om rejsen til Paris og hans eventyr i den store

modeverden uden for de trygge rammer i København. Erik
Mortensen (1926-1998), dansk modeskaber og forfatter. Mortensen
kom som bare 15-årig i sylære i Holger Bloms modesalon, men tog

allerede i 1948 springet fra København til Paris. Her blev han
videreuddannet hos Pierre Balmain. Fra 1960 og herefter fulgte et liv
i centrum af modeindustriens bankende hjerte. Erik Mortensen udgav
i 1987 og 1990 sine to erindringsværker "Ej blot til pynt" og "77001

nat".

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Ej blot til pynt&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


