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Georg Brandes. Et portræt Henri Nathansen Hent PDF Forfatter og dramatiker Henri Nathansens portrætbog
om George Brandes (1842-1927), der om nogen kan siges at have været en stor kulturperson i sin samtid.
George Brandes blev kendt både i Danmark og Europa for sine radikale tanker om det frie mennesker, der i

Danmark blandt andet gjorde udslaget for det moderne gennembrud.

Portrættet er skabt på baggrund af Henri Nathansens egne oplevelser med George Brandes og er "udsprunget
af Kærlighed til Emne og Sympati for Personen..."

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Henri Nathansen (1868-1944) fra en dansk forfatter, dramatiker og skuespiller med jødiskbaggrund. Han
voksede op i et grosserhjem i København og tilbragte den første tid af sin ungdom med at studere jura. Henri
Nathansen opgav imidlertid den juridiske vej for i stedet at forfølge et liv som skuespiller og forfatter. Henri
Nathansen er især kendt for skuespillet "Indenfor Murene", som fik præmiere i 1912 på Det Kongelige Teater.

Han instruerede selv stykket, og det blev en stor succes.

Under den tyske besættelse af Danmark var Henri Nathansen tvunget til at flygte til Sverige i 1943. Han endte
sine dage i Lund i 1944, hvor han begik selvmord.

"Indenfor Murene" er sidenhen blevet indoptaget i den danske kulturkanon og bliver anset for at være en
klassiker inden for dansk scenekunst og dramatik.

 

Forfatter og dramatiker Henri Nathansens portrætbog om George
Brandes (1842-1927), der om nogen kan siges at have været en stor

kulturperson i sin samtid. George Brandes blev kendt både i
Danmark og Europa for sine radikale tanker om det frie mennesker,

der i Danmark blandt andet gjorde udslaget for det moderne
gennembrud.

Portrættet er skabt på baggrund af Henri Nathansens egne oplevelser
med George Brandes og er "udsprunget af Kærlighed til Emne og

Sympati for Personen..."

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Henri Nathansen (1868-1944) fra en dansk forfatter, dramatiker og
skuespiller med jødiskbaggrund. Han voksede op i et grosserhjem i
København og tilbragte den første tid af sin ungdom med at studere
jura. Henri Nathansen opgav imidlertid den juridiske vej for i stedet
at forfølge et liv som skuespiller og forfatter. Henri Nathansen er
især kendt for skuespillet "Indenfor Murene", som fik præmiere i
1912 på Det Kongelige Teater. Han instruerede selv stykket, og det

blev en stor succes.



Under den tyske besættelse af Danmark var Henri Nathansen tvunget
til at flygte til Sverige i 1943. Han endte sine dage i Lund i 1944,

hvor han begik selvmord.

"Indenfor Murene" er sidenhen blevet indoptaget i den danske
kulturkanon og bliver anset for at være en klassiker inden for dansk

scenekunst og dramatik.
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