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Dodekalitten Gunner Møller Pedersen Hent PDF Denne bog er skrevet til alle, der har savnet en samlet
fremstilling af projekt "Dodekalitten" på Lolland, som i disse dage har været i gang i 7 år.

Det er en subjektiv men også omhyggelig skildring af begivenhederne oplevet af idémanden bag det hele,
forfatteren af fortællingen om Lolerne og alle tekster i og om projektet, og ikke mindst komponisten til den

musik, som i mere end to år har fortryllet de besøgende på marken ved Glentehøj.

Drømmen om Lolerne giver baggrunden for projektet og samler tekster og digte om Lolerne, så de er
tilgængelige for alle. Derudover følger vi udviklingen fra idéfasen frem til indvielsen i sommeren 2014, og

derefter den splittelse, som nu truer projektets sjæl, meningen med det hele.
Første 5 år på video, med både levende billeder og musik, der kan ses på www.vimeo.com , suppleres i bogen

af såvel poesi som tekster og dokumentation af alt, hvad der er forgået undervejs i forløbet.
Og efter denne optur følger vi i bogen med stigende undren, hvordan alt det positive, som projektet skulle

samle og udtrykke, bliver forvansket og vendt på hovedet.
Læs og døm selv.

Gunner Møller Pedersen, Løjtofte den 9/9 2016.
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