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Danmark & mig
Henover fire somre har Leif Sylvester cyklet Danmark rundt,
hvilket har resulteret i bogen Danmark & mig. Læseren tages
med gennem det danske landskab med 44 stemningsfulde
fotografier, malerier og selvbiografiske collager – taget, malet
og udført af Leif selv. Hver af disse er ledsaget af et digt, han
har skrevet i øjeblikkets følelser og fornemmelser.
Med Danmark & mig publicerer Leif Sylvester for første gang
sine fotografier, der i følgeskab med kunstværker og poesi
bringer os tæt på naturen og viser os hans Danmark. Et Danmark, der både rummer skovbryn, søer og gravhøje, motorvejsbroer, vindmølleparker og pløjemarker.
Om forfatteren
Leif Sylvester Petersen (1940-) er både skuespiller, sanger,
musiker, billedkunstner, komponist og forfatter. Han har
medvirket i over 20 film, komponeret musik til film og cirkus,
været forsanger i eget band og ikke mindst kreeret både maleri og keramik. I 1988 fik han gennembrud som kunstmaler og
åbnede i 1996 sit eget galleri Galleri Python i København.

Information og kontakt
Forespørgsler om interview og
yderligere information om bogen fås ved
kontakt til Mette Wibeck på mail
mette@strandbergpublishing.dk eller
telefon: 4075 3476
Fotos og yderligere info på
strandbergpublishing.dk/presse
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i min lille skov
2011
Om morgenen når jeg går rundt
og hilser på træer og tuer
så nikker de et kort sekund
og jeg si’r go’ morgenfruer.
2013
Tre store og en lille bregne
plantede jeg i mit kompleks
men en bregne ka’ ikke regne
for nu i år så var de seks.
2015
Jeg kan godt li’ at sætte mit eget præg
og rode med sten og med mudder
jeg kysser og krammer mit gamle træ
imens vi får os en sludder.
2017
Nu, to år efter, bløder mit hjerte
for træet det faldt i fjor
en orkan fuld af ondskab og smerte
sendte kæmpen med et brag imod jord.
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PRIKKER

Prikker, prikker, prikker
prikker alle vegne
selv på indianerkrikker
og på folk fra fjerne egne
Hvis du ser en kat med prikker
uden der er striber
kan du være sikker
på, den fanger alt der piber
Er der prikker på et barn
er det røde hunde
prikker strikket med lidt garn
er som regel runde
Prikker på en sommerkjole
og papir til gaver
prikker på en malerskole
som en kunstner laver
Der er prikker på en høne
den med fornavnet Mari’
det er ikke nogen skrøne
små marier kan vi li’

