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Skrækkelina Birgit Vinther Rasmussen Hent PDF Skrækkelina hedder hun, hende i det lille skæve hus, hvor
4-tallet hænger og dingler. Hun er en ret speciel kvinde, der nok ved, hvordan hun synes, tingene skal være.
Hun kører på motorcykel og vælger selv sin egen perfekte mand. På bryllupsrejsen til New York mødes hun
med sin berømte, sopransyngende søster, som hun aldrig har vidst, hun havde. Det hæsblæsende tempo i New

York bliver dog hurtigt for meget for de nygifte, og de længes hjem til den hjemlige ro og idyl. 63 sider,
farveillustreret. Asse Due er født i 1958. Asse er født og opvokset i midt- og vest Jylland, bosatte sig som ung
i Aarhus, hvor hun blev uddannet keramiker fra

Å

rhus Kunstakademi; - og senere pædagog fra Peter Sabroe
seminariet. I over 30 år har hun omgivet sig med børn, unge og voksne ― med keramik, undervisning og
pædagogik som omdrejningspunkt. Samtidig har hun sideløbende passet sin egen keramiske løbebane med

salg og udstillinger. Hun kan lide at fordybe sig i det kreative felt, med kunst, musik og ord. Læs på
www.asse.dk Birgit Vinther Rasmussener født i 1949, blev uddannet i den grafiske branche i 1971 og

arbejdede derefter som reklametegner i 20 år. Efterfølgende har hun udvidet sine horisonter med ophold på
daghøjskole og en del kurser på

Å

rhus Kunstakademi. Siden 1994 har hun været ansat på Børneværkstedet i

Å

rhus. Derudover arbejder hun som huskunstner i den integrerede institution Lindehuset og underviser et
kunsthold i aktivitetscenteret på Elmetoften i Hasselager. Birgit har endvidere udsmykket flere forskellige

daginstitutioner i

Å

rhus. Hun er udøvende billedkunstner, medlem af kunstgruppen Nylon og
kunsthåndværkergruppen De kreative.
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