
Tivoli – en eventyrlig blomstrende have
Hent bøger PDF

Marian Haugaard Steffensen

Tivoli – en eventyrlig blomstrende have Marian Haugaard Steffensen Hent PDF Forlaget skriver: Tivoli
omtales ofte som en forlystelsespark. Alle kender Dyrekarrusellen, Ballongyngen og den nye vilde forlystelse

Himmelskibet. Vi kender Grøften og Nimb, og lige nu er den nye Food Hall på alles læber.

Men Tivoli er meget mere. Tivoli er også en have med smukke træer, med blomstrende bede og med en
Japansk Have. Tivoli er et stykke grøn og levende kulturarv midt i vores hovedstad. Det er dét, der gør Tivoli

enestående. At Tivoli er en have først og fremmest – en have med forlystelser.

Bogen har fokus på haven i Tivoli og dens poetiske og eventyrlige sider. Hovedvægten lægges på det grønne
– beplantningerne, vandet, træerne, blomsterne. Dét som løfter Tivoli milevidt over andre forlystelsesparker

rundt omkring i verden.

Det bliver en billedrig bog, som viser og fortæller om Tivolis grønne indslag fulgt igennem årstiderne. Vi
finder Tivolis hemmelige hjørner, sætter fokus på Tivolis trylleri i den flimrende skygge fra de mange smukke

træer, viser bedenes skønhed og fortæller om den kultur, der ligger bag de orientalske haveafsnit.

Målet er, at læseren får øje for Tivolis grønne sider – for haven i haven – og for områder, der måske er mindre
kendte.
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