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ORKANENS ØJE er baseret på de to digtsamlinger KLETTUR Í HAFI (1991) og Í AUGU ÓREIÐUNNAR
(1995). Værket indeholder blandt andet signaturdigtet ?Historiefortælleren Homer?, om den dag den græske
digter Homer ankommer til Reykjavik og kører med taxa gennem gaderne, samt ?Penselstrøg i blåt?, som
Einar Már Guðmundsson åbner sine foredrag med, og som begynder med stroferne: ?Og havet ... / hvori
almagten spejler sit åsyn / blindt som bølgernes gang i sjælen / oprørt med grå drømme i favnen / og
fremmedartede ord på læben.?
Det skal ske på MAB, som er Miljøstyrelsens.
Robot Nordic skaber skræddersyede og effektive løsninger. Sundhedsfremme i hverdagen. Find sjove
forlystelser med fart, spænding eller leg. Flexmatic knokler ude i den store verden, men hjemme på
værkstedet har vi gjort rent for at være klar til de næste projekter. Til trods for sin unge alder kunne den
23-årige pornoskuespiller August Ames fra Canada skrive over 270 pornofilm på CV’et, ligesom hun også har
vundet to priser. Musik, spas, fællessang, godt humør. Kom i den. Find sjove forlystelser med fart, spænding
eller leg. Læs mere her. Etabler en vedvarende konkurrenceevne. Den ligger i skoven i udkanten af

Midtbyen. Etabler en vedvarende konkurrenceevne. Læs mere her. Naturligt rettet mod
produktionsvirksomheder – ikke mindst takket være vores mange års erfaring. Nu er de tætte kolleger.
december 2013. Jul i Friheden er en juleoplevelse til alle dine sanser. Grundlæggeren af det Schou’ske
dynasti valgte at placere sig ved orkanens øje på Marielyst Torv, hvor sommersæsonens. Naturligt rettet mod
produktionsvirksomheder – ikke mindst takket være vores mange års erfaring. Jul i Friheden er en
juleoplevelse til alle dine sanser. Schou’s historie – i orkanens øje.

