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Sølvfloden Kaspar Rostrup Hent PDF Scene- og filminstruktør Kaspar Rostrup fører i Sølvfloden sin læser ud
på en usædvanlig rejse i sine erindringer, der tager sin begyndelse i den tidligste barndom og slutter, da han
som ung mand får sine første erfaringer på scenen. En række medrivende fortællinger om mennesker, om

kærlighed, svigt, afsavn, voldsom vrede, næsegrus beundring, ensomhed, mønsterbrydning og erkendelse. Et
personligt værk om et særpræget livsforløb og om de to floder, den mørke tyktflydende, farlige understrøm og
den lysende, boblende sølvflod. Om forfatteren Dansk teater, film og tv’s Grand Old Man, instruktør Kaspar
Rostrup, har gennem snart 50 år været en højt skattet og prisbelønnet personlighed inden for sit fag. Han har
været teaterchef for det i sin tid nyskabende Gladsaxe Teater. Blandt hans væsentligste værker kan nævnes:

Det Kongelige Teater: Vores sensommer (02), Indenfor Murene (05). Gladsaxe Teater: Niels Klims
Underjordiske Rejse (73), Faust (78), Kristi Himmelfartsfesten (83), Macbeth (85), Frændeløs (86), Dronning
Blå (89), Odysseen (92), Hamlet (07), De betaler ikke! Vi betaler ikke! (09). Aalborg Teater: Hamlet (69),
Peer Gynt (70), Storhertugindens Afsked (72). Det Ny Teater: Jeppe på Bjerget (70), Medea (73), Tre søstre
(76), Cyrano de Bergarac (80). TV: Erasmus Montanus (73), Aladdin 1-3 (75), Niels Klims Underjordiske

Rejse (84), Bryggeren 1-12 (96). Film: Jeppe på Bjerget (80), Dansen med Regitze (89, Oscar-nomineret), Her
i Nærheden (00), Nordisk Film.

 

Scene- og filminstruktør Kaspar Rostrup fører i Sølvfloden sin læser
ud på en usædvanlig rejse i sine erindringer, der tager sin begyndelse
i den tidligste barndom og slutter, da han som ung mand får sine
første erfaringer på scenen. En række medrivende fortællinger om
mennesker, om kærlighed, svigt, afsavn, voldsom vrede, næsegrus
beundring, ensomhed, mønsterbrydning og erkendelse. Et personligt
værk om et særpræget livsforløb og om de to floder, den mørke

tyktflydende, farlige understrøm og den lysende, boblende sølvflod.
Om forfatteren Dansk teater, film og tv’s Grand Old Man, instruktør
Kaspar Rostrup, har gennem snart 50 år været en højt skattet og

prisbelønnet personlighed inden for sit fag. Han har været teaterchef



for det i sin tid nyskabende Gladsaxe Teater. Blandt hans
væsentligste værker kan nævnes: Det Kongelige Teater: Vores
sensommer (02), Indenfor Murene (05). Gladsaxe Teater: Niels

Klims Underjordiske Rejse (73), Faust (78), Kristi
Himmelfartsfesten (83), Macbeth (85), Frændeløs (86), Dronning
Blå (89), Odysseen (92), Hamlet (07), De betaler ikke! Vi betaler

ikke! (09). Aalborg Teater: Hamlet (69), Peer Gynt (70),
Storhertugindens Afsked (72). Det Ny Teater: Jeppe på Bjerget (70),
Medea (73), Tre søstre (76), Cyrano de Bergarac (80). TV: Erasmus
Montanus (73), Aladdin 1-3 (75), Niels Klims Underjordiske Rejse
(84), Bryggeren 1-12 (96). Film: Jeppe på Bjerget (80), Dansen med
Regitze (89, Oscar-nomineret), Her i Nærheden (00), Nordisk Film.
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