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Den amerikanska poeten och konstnären Jen Bervin lägger ett nät över William Shakespeares Sonetter för att
låta nya dikter kliva ut ur den befintliga texten vilken ligger kvar i bakgrunden. När en poet skriver en sonett
står hen framför en palimpsest, framför samma pergament på vilket det har skrivits och suddats ut tusen och
åter tusen sonetter; i samma ögonblick som hen skriver sonetten hamnar hen oundvikligen i palimpsestens
makt. Jen Bervin konkretiserar i Nät arvet som vilar på varje poets axlar när hennes dikter träder fram ur hans
ord. Med Eva Ströms svenska översättningar av Shakespeares Sonetter i bakgrunden tolkar Niclas Nilsson
Bervin genom att lyfta fram ord till nya dikter.
Sveriges svåraste matkasse är en utmaning från Stockholm Gas och Tommy Myllymäki. Välkommen till
KåGe Produkter AB. Rad : PORSLIN / PORCELAIN : Gurkfat från Beyer & Bock och Burk Jie utan lock
Grönkvists Gröna Gurkor , Vår Lilla Stad , Anita Nylund Internationell tillverkare av plaströr och
plastrördelar.
SSW Landesverband Norderstr. Välj fritt bland vårt utbud av. Ett öppet nät för framtiden. Teknikbyrån
driver ett öppet nät. Ladda ner dina favoritfilmer på ett ögonblick, dela upplevelser via högupplöst video, eller
ladda upp tusentals bilder på några få sekunder. Hos oss hittar du fiffiga lösningar som sparar. Välkommen
till KåGe Produkter AB. Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 18001. Nät, Rep & Wire Specialisten som
tillverkar enligt Dina önskemål. En kostnadsfri tjänst som minskar antalet grävskador och förenklar

samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt. Vi har stort sortiment av kvalitets nät
till extra bra priser. IP. Oy Nerival Group Ab är ett finskt företag som importerar och säljer olika slags
produkter huvudsakligen till yrkesfiskare i Finland och Sverige. Die über 20-jährige Erfahrung in der
Herstellung von Rundballennetzen, sowie die Produktion auf den modernsten Maschinen und die täglichen.
Produktområden markavlopp, inomhusavlopp, elinstallation, tryckvatten, dränering. Hos oss hittar du fiffiga
lösningar som sparar. Det innebär att vi inte låser in dig som kund och tvingar dig att använda en viss
leverantör. Medlemmar är företag som på den svenska marknaden marknadsför och säljer materiel till.

