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I "Ungdomsoprøret i Danmark" tegner forfatter Niels Martinov et billede af en række turbulente år fra
slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Niels Martinov var selv involveret i denne kamp for et alternativt
samfund. Portrættet viser med hudløs ærlighed begge sider af idealismens medalje, og hvordan
ungdomsoprøret kom til udtryk i musikken, billedkunsten, litteraturen, teateret, filmen og ikke mindst
familien. Niels Martinov (f.1949) er en dansk forfatter og gymnasielærer. Niels Martinov deltog i det danske
studenteroprør i slutningen af 1960‘erne, og meldte sig ind i Venstre Socialisterne i 1973. Han blev ansat som
gymnasielærer i dansk og film ved Det Frie Gymnasium i 1975. Niels Martinov debuterede som forfatter i
1984 og har siden hen udgivet en lang række bøger blandt andet romaner og biografier.
Det kan være svært at finde ud af, hvilken hilsen man skal. Ud over de kilder, der er nævnt på de enkelte
sider, har jeg bl. 1. 24. a.
gennemgået og/eller anvendt i større udstrækning: Generelle opslagsværker Business Class I programmet
'Business Class' åbner vi døren til erhvervslivet, og sammen med et skiftende panel i studiet ser vi på ugens
store historier både i. Den økonomiske vækst efter 2. Til sommer kan publikum glæde sig til også at høre
sange fra det længeventede album ’Før Vi Mødte Dig’ der udkom d.
Den Kolde Krig: Kold atomtrussel Flere gange i løbet af 50´erne er verden på randen af atomragnarok. at
flere unge mennesker fik. verdenskrig medførte en stigende velstand i Vesten. a. a. Erling Heymann Olsen

(18. gennemgået og/eller anvendt i større udstrækning: Generelle opslagsværker Business Class I programmet
'Business Class' åbner vi døren til erhvervslivet, og sammen med et skiftende panel i studiet ser vi på ugens
store historier både i. Til sommer kan publikum glæde sig til også at høre sange fra det længeventede album
’Før Vi Mødte Dig’ der udkom d. November 2017. Søg. a. Historien om årtiet der gav os blomsterbørn,
ungdomsoprøret, vietnamkrigen og Beatles At ungdomsoprøret var noget, der fandt sted i 1960erne, kan de
fleste blive enige om.

