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Ciao Bella Mette Kappel Hent PDF Annabella er på ferie med sine forældre og sin bedste veninde Simone.
Turen er gået til Rom. En by fuld af flotte fyre og hurtige scootere, snu lommetyve og nye mennesker - og
ikke mindst masser af eventyr for verdens allerbedste veninder. "Ciao Bella" er serien om Annabella og
hendes veninde Simone og deres mange oplevelser sammen både i Danmark og i Italien. Mette Kappel (f.

1953) er en dansk forfatter, sanger, lyriker, dramatiker og underviser. Hun debuterede i 1983 med
digtsamlingen "RUM", og har sidenhen udgivet alt fra lyrik til små fortællinger, børnebøger og dramatik.
Udgangspunktet for Mette Kappels kunstneriske virke var ballet og sang. Men selv om sangen førte Mette
Kappel fra musikvidenskab i Århus, til Det jyske Musikkonservatoriet og hele vejen til Rom var litteraturen
og særligt digtningen en fast følgesvend. Mette Kappel afholder skrivekurser, hvor litteraturens og sprogets

univers undersøges i fællesskab og nysgerrighed.

 

Annabella er på ferie med sine forældre og sin bedste veninde
Simone. Turen er gået til Rom. En by fuld af flotte fyre og hurtige
scootere, snu lommetyve og nye mennesker - og ikke mindst masser
af eventyr for verdens allerbedste veninder. "Ciao Bella" er serien

om Annabella og hendes veninde Simone og deres mange oplevelser
sammen både i Danmark og i Italien. Mette Kappel (f. 1953) er en
dansk forfatter, sanger, lyriker, dramatiker og underviser. Hun
debuterede i 1983 med digtsamlingen "RUM", og har sidenhen
udgivet alt fra lyrik til små fortællinger, børnebøger og dramatik.
Udgangspunktet for Mette Kappels kunstneriske virke var ballet og
sang. Men selv om sangen førte Mette Kappel fra musikvidenskab i
Århus, til Det jyske Musikkonservatoriet og hele vejen til Rom var
litteraturen og særligt digtningen en fast følgesvend. Mette Kappel

afholder skrivekurser, hvor litteraturens og sprogets univers
undersøges i fællesskab og nysgerrighed.
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