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EN ATLAS I FILMFORMAT
Förra året besökte de tre vännerna Jam Remmelg, Joakim
Käller och Richard Ekman 35 länder och över 70 olika skidanläggningar. Vi följde deras resa med stort intresse. Nu kommer filmen – en dokumentär med material från hela världen.
Det börjar i ett regnigt Norden men blir sedan bara bättre
och bättre skidåkning. Bildmaterialet är omfattande och
naturvyerna är storslagna. Åkbilder varvas med killarnas
egna kommentarer och tankar kring det de upplever. Även
om filmning och klippning kanske inte är av absoluta toppklass, är det ren njutning att se på filmen och en klar inspirationskälla att ösa ur. Filmen kommer finnas till försöljning
på hemsidan www.verticalwayaround.com.
Det här är den typ av Atlas eller geografibok som faller redaktionen i smaken!
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SKÖNA BILDER MED
TILLHÖRANDE HISTORIER

ÄVENTYRLIGA KVINNOR

Kvinnor som
vågar
Linda Lindenau

Titel: Adrenalin
Författare: Johan Ståhlberg
Förlag: Balkong
Pris: ca 250:Skidfotografen och Brants återkommande medarbetare,
J,ohan Ståhlberg, kommer som vi tidigare berättat nu
med sin första bok med titeln Adrenalin. Johan skriver om
livet som fotograf och boken innehåller läckra bilder samt
information om actionsporterna Skidor, Snowboard och
Downhill-cykling på hög nivå.
I boken varvas bilder tillsammans med texter skrivna av profiler som Lisa Miskovsky, Jon Olsson, Kaj Zackrisson, Sverre
Liliequist, Grete Eliasson, Oscar Scherlin, Jenny Liljegren,
Kristoffer Frenkel, Jerk Loman, John Roche, Jonas Wahlstrand
och Johan Rosengren.
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Titel: Kvinnor som vågar
Författare: Linda Lindenau
Förlag: Bilda
Pris: ca 200:-

Boktiteln provocerar mig lite, eftersom den på något sätt står i
motsats till de kvinnor som inte vågar eller förstärker att det är just
kvinnor. Men själva läsningen är otroligt intressant. I ”Kvinnor som
vågar” får vi följa 12 svenska kvinnor som gjort strapatsrika resor
och äventyr av olika slag.
Det blir en viss slagsida åt båtäventyrare, men vi möter också
MC-föraren Annie Seel, FN-soldaten Caroline Cordshagen och
polarguiden Cecilia Malmström.
I samtal med författaren Linda Lindenau berättar de om sin
uppväxt, hur deras drömmar tagit form och hur de utvecklats till
de personer de är i dag. De diskuterar vad mod är för dem, hur de
ser på de risker de tar och hur de hanterar sin rädsla. Kvinnorna
talar också om hur deras livsval påverkar deras relationer och hur
de kombinerar sitt äventyrliga liv med att ha familj och barn.



