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Bloggar och Blommor är en svensk debutdiktsamling av Carl Balle, från december 2011. Boken består av 71
dikter inordnade i fem kapitel, September 2010, Oktober 2010, November 2010, December 2010 och Januari
2011. På patetisq.wordpress.com påbörjade Carl Balle 7 september 2010 det projekt som senare skulle
utmynna i Bloggar och Blommor. Under kategorin Kaffesump lade han upp dikter skrivna på 15 minuter, för
att lära sig att påbörja, genomföra och avsluta.
Fram till 7 januari 2011 publicerade han 60 dikter. Ämnet för Balles projekt var Internet. Genom att skildra
facebookvänner, bloggar, kommentarer och kändisar skildrade han sitt eget liv. Internet blev en öppning till en
rad andra ämnesområden, däribland kändisskap, skrivande, nakenhet, privat/offentligt, Lilla Edet, string,
kaniner, framtid, evighet och Stella Artois. De ursprungliga dikterna utgör stommen i det som kom att bli
Bloggar och Blommor.
En majoritet av dikterna omarbetades och och Balle tillfogade dikter som tidigare censurerats bort. Boken är
utgiven av Vi värdelösa, ett Göteborg/Stockholm/London-baserat konstkollektiv och bokförlag med
huvudkontor i Göteborg. Den har producerats och formgivits av Carl Balle själv. Omslagsfotot föreställer den
amerikanska skådespelerskan Laura Prepon och är taget av flickranvändaren johnjoh/star5112. Dess stil kan
betecknas som popkonst/rock'n'roll/klassicism. Förutom mjukband finns boken som handskriven version,
nedtecknad av Carl Balle själv. Carl Balle är född 1986 och kommer från Västerlanda/Lilla Edet. Han har
studerat humaniora vid Göteborgs universitet och University of Sussex och var vid bokens utgivning bosatt på
Hisingen i Göteborg. Läs mer om boken här. carlballe.com Intervju med Carl Balle Ett förord till boken av
Linus Lundgren-Widén
Läs odlingsbloggar eller hitta. Syftet är att informera, utöva kritik och väcka debatt. Äpple, melon, ananas,
nektarin och banan. Vill du också ha tips, bli inspirerad och få nya idéer. Det är fantastiskt att få vara med om
den här tiden då man inte behöver vara ung, oprövad och slätansiktad för att nå ut till massorna. Bloggar.

Kontakt: bloggar@gmail. Men hoppet är det sista som överger Bruun. Välj bland ett stort urval symaskiner
och känn dig trygg med ditt symaskinsköp Prisgaranti och symaskiner av hög kvalitet från Janome ,Brother
och Babylock,stort. 2. Äpple, melon, ananas, nektarin och banan. Eller inte. Att grilla frukt är spännande då
den brända smaken möter den söta. Härom veckan hade vi ett kreativt spånmöte kring våra respektive bloggar
och då passade vi förstås på att duka upp med instagramvänligt (och gott. Samtidigt vet vi att pollinering av
bin är viktig både för ekosystemet och för vår matproduktion.
Här samlas trädgårdsamatörer och proffs, bloggare och företag. Jag heter Claudia Galli Concha. Norrläge är
en bloggportal av och för odlingsintresserade. Välj två eller tre färger. com. Välkommen till Sveriges största
blogg inriktad mot träning och familjeliv.

