Om at danse for lidt
Redaktionel linje: ingen.
Rød tråd: Debatterende tekster af (lomme)filosofisk tilsnit.
Essays, klummer og kronikker, hvori det forsøges at forbinde
hverdagens glæder og genvordigheder, omtanker og
ubetænksomheder
med
evigtgyldige
idéer.
Urimelige
forsimplinger af videnskabelige og eksistentielle indsigter,
skrevet med pathos, våde øjne, røg ud af ørerne og fingrene
dansende over tastaturet.
Målgruppe: Folk, der heller ikke danser (så meget), som
foretrækker et glas og en god diskussion, parenteser,
semikoloner og indskudte sætninger – gerne med hang til
Højskoleliv. Og måske – sikkert også – jer der interesserer
sig for unge menneskers ve og vel (eksistentielle vilkår),
deres dannelse og opdragelse; forældre, såvel som lærere,
trænere, undervisere og pædagoger (i bredeste forstand).
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