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Sådan gør vi ikke i Tisvilde Martin Kongstad Hent PDF ”Som jeg så, vi gjorde i Tisvilde.”

Martin Kongstad blev i starten af 1980’erne introduceret til Tisvilde – det ”gamle”, snobbede Tisvilde med
autenticitet og slidte badekåber. I 1990’erne blev badebyen tumleplads for den kreative klasse, der ”ville

møde hinanden og tage tøjet af.”
I alle årene har forfatteren været en aktiv, undrende og deltagende observatør af, hvad man gør og ikke gør i
Tisvilde. I perioden har han bl.a. været direktør for Tisvildeleje Sommerteater og ansvarlig for at invitere

kanonhalløj til byen.
”Sådan gør vi ikke i Tisvilde” er forfatterens samlede tekster om byen. Klummer, artikler, noveller, en quiz

m.m.m.

Martin Kongstad (f. 1963) er ud over Tisvilde-kender forfatter inden for en lang række genrer, reklame-, tv-
og filmmand samt bestyrer af radioprogrammet ”Bernaise er dyrenes konge”. Journalist, dj, skuespiller

m.m.m.

 

”Som jeg så, vi gjorde i Tisvilde.”

Martin Kongstad blev i starten af 1980’erne introduceret til Tisvilde
– det ”gamle”, snobbede Tisvilde med autenticitet og slidte

badekåber. I 1990’erne blev badebyen tumleplads for den kreative
klasse, der ”ville møde hinanden og tage tøjet af.”

I alle årene har forfatteren været en aktiv, undrende og deltagende
observatør af, hvad man gør og ikke gør i Tisvilde. I perioden har
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”Sådan gør vi ikke i Tisvilde” er forfatterens samlede tekster om

byen. Klummer, artikler, noveller, en quiz m.m.m.

Martin Kongstad (f. 1963) er ud over Tisvilde-kender forfatter inden
for en lang række genrer, reklame-, tv- og filmmand samt bestyrer af

radioprogrammet ”Bernaise er dyrenes konge”. Journalist, dj,
skuespiller m.m.m.
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