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Tro - en antologi om tro og kultur Hent PDF Kan djævlens musik tjene Herren? Er der plads til en gud i
astrofysikken? Hvad har musikerne Isam B. og Kristian Leth til fælles når det handler om tro? Er Københavns

Hovedbanegård en katedral? Hvor meget sex er der i kirkerummene? Kører Jesus tankbil?

Nye perspektiver på tro
Svarene på disse spørgsmål kan du finde i Golden Days' festivalantologi TRO, hvor en række kendte
kunstnere og dristige tænkere sætter troen ind i nye sammenhænge, og viser dens mange ansigter og

filosofiske facetter.

Mellem kunst, kultur og videnskab
Med bidrag af blandt andet musikeren Isam B., musikjournalisten Klaus Lynggaard, idéhistorikeren Carsten
Thau, litteraturforskeren Lilian Munk Rösing, digteren Kristian Leth og astrofysikeren Anja C. Andersen

afsøger antologien sammenhængene mellem tro og kunst, populærkultur og videnskab.

Antologien udgives af Golden Days og er redigeret af Simon Hastrup.
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