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Ritualer Marius N\u00f8rup-Nielsen Hent PDF Et uheld over opvasken åbner i Marius Nørup-Nielsens
novelle for et langtfra uproblematisk forhold til hjemstavnen Stevns. Vi kommer alle et sted fra. 12 yngre
danske forfattere, herunder Marius Nørup-Nielsen, har skrevet et bud på en hjemstavnsnovelle anno 2008.
Novellen 'Ritualer' er en del af serien 'Moderne hjemstavnsnoveller', der blev trykt første gang i DSB's

magasin Ud & Se i 2008. E-novellen er udgivet i samarbejde mellem forfatteren, Lindhardt og Ringhof og Ud
& Se. Marius Nørup-Nielsen (f. 1976) bevæger sig både inden for lyrikken (debuten ’Karakteristikon’ fra
2001 og 2004-udgivelsen ’Alle tiders barn’) og prosaen (’Styrkeprøver’ fra 2007). Og inden for litteraturen
og musikken. I sidstnævnte igen i flere former med MikkelModulererMarius (lydcollage, tale og sang) og
Bodega Boys (litterær visepunk). I det hele taget er sammenstød og udvekslinger formelt og tematisk – fx
mellem sprog og krop, det ømme og det rå, det barnlige og det voksne – noget, der karakteriserer Nørup-

Nielsens kunstneriske fremgangsmåde.
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