
Børnetegninger
Hent bøger PDF

Simon Bang

Børnetegninger Simon Bang Hent PDF Forlaget skriver: Nogle børn kan tegne, som om de er voksne. Simon
Bang er et af dem. Han er vokset op i Fensmark, i kunstnerslægten Bang, der er kendt for sit stentøj, maleri
og glasdesign, og han har altid tegnet. Allerede som 5-årig udviser han et helt usædvanligt talent for at tegne

verden omkring sig.

Som 9-årig beslutter han at uddanne sig selv til kunstner ved at tage ud og tegne næsten hver dag. Fra 12-års
alderen agerer han som en professionel kunstner og udfører bestillingsopgaver, har en kundekreds og tjener

penge ved at sælge sine tegninger.

Simon Bang (f. 1960) debuterede som maler på KE og har designet plakater og lavet pladecovers og
bogomslag for Miles Davis, Sneakers, Kim Larsen m.fl. Han har arbejdet som storyboardtegner på over 75

spillefilm og tv-serier og instrueret og produceret dokumentarfilm.
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Bang er et af dem. Han er vokset op i Fensmark, i kunstnerslægten
Bang, der er kendt for sit stentøj, maleri og glasdesign, og han har
altid tegnet. Allerede som 5-årig udviser han et helt usædvanligt

talent for at tegne verden omkring sig.

Som 9-årig beslutter han at uddanne sig selv til kunstner ved at tage
ud og tegne næsten hver dag. Fra 12-års alderen agerer han som en

professionel kunstner og udfører bestillingsopgaver, har en
kundekreds og tjener penge ved at sælge sine tegninger.

Simon Bang (f. 1960) debuterede som maler på KE og har designet
plakater og lavet pladecovers og bogomslag for Miles Davis,

Sneakers, Kim Larsen m.fl. Han har arbejdet som storyboardtegner
på over 75 spillefilm og tv-serier og instrueret og produceret

dokumentarfilm.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Børnetegninger&s=dkbooks

