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Åndehuller Lene Sams\u00f8 Hent PDF Hvor finder folk deres pusterum i en en hektisk hverdag? Det satte
fotografen Lisbeth Hjort og stylisten og grafikeren Lene Samsø sig for at finde ud af. De har nu sammen

skrevet denne smukke bog, der giver læseren et kig ind i andre menneskers private verden - der hvor de finder
ro og total afslapning. Til inspiration for alle os andre. Rammerne for åndehuller kan være små eller store,
helt traditionelle eller meget alternative, og boligerne kan være lækkert eller helt sporadisk indrettet.

ÅNDEHULLER beskriver 12 forskellige, meget personlige oaser og viser, hvor forskelligt folk egentligt
slapper af og nyder at have fri - og hvor de genvinder energien. Geografisk breder bogen sig fra Københavns

indre by, henover kolonihaverne i storbyens udkant, til et ø-hop, et besøg i den storslåede natur ved
Vesterhavet og et koldt, men helt fantastisk lille fristed i de svenske skove. Her er sommerliv, byliv og

familieliv, landliggerliv, det enkle liv og meget mere. I Lisbeth og Lenes søgen efter åndehuller har de erfaret,
at der er brug for åndehuller på alle tider af året, og det afspejles i billederne, hvor naturen mange steder er
helt tæt på og vedkommende. Bogen er krydret med små tips, som beboerne øser ud af, og som for dem er
uløseligt forbundet med stedet. Det være sig en enkel madopskrift, en ting man kan sy, en stor smuk sten
støbt ned i køkkengulvet eller noget fjerde. Om forfatterne: LISBETH HJORT er selvstændig fotograf,

uddannet hos bl.a. Rigmor Mydtskov. Lisbeth arbejder hovedsageligt som portrætfotograf, men laver også
boligreportager i samarbejde med LENE SAMSØ, der er uddannet grafiker med en travl fortid i
magasinpressen, nu freelancestylist og -journalist, fordi hun vægter sit eget åndehul derhjemme.
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afspejles i billederne, hvor naturen mange steder er helt tæt på og
vedkommende. Bogen er krydret med små tips, som beboerne øser
ud af, og som for dem er uløseligt forbundet med stedet. Det være
sig en enkel madopskrift, en ting man kan sy, en stor smuk sten støbt
ned i køkkengulvet eller noget fjerde. Om forfatterne: LISBETH

HJORT er selvstændig fotograf, uddannet hos bl.a. Rigmor
Mydtskov. Lisbeth arbejder hovedsageligt som portrætfotograf, men
laver også boligreportager i samarbejde med LENE SAMSØ, der er

uddannet grafiker med en travl fortid i magasinpressen, nu
freelancestylist og -journalist, fordi hun vægter sit eget åndehul
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