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Schumanns nat & Bluie West One Sven Holm Hent PDF De to skuespil af Sven Holm "Schumanns Nat" og
"Bluie West One" i denne samling fungerer som stærke kontraster til hinanden: Er "Schumanns Nat" et

skuespil om tiden, som forløb i den tyske komponist Robert Schumanns liv og hans tiltagende sindssyge, er
"Bluie West One" en kulsort komedie om krigen historier fortalt fra hospitalssenge: krigens, heltenes, ofrenes,

kvindens og mandens. Alle har de en historie.

Sven Holm (f. 1940) er dansk forfatter. Han debuterede i 1961 med novellesamlingen Den store fjende.
Holms store forfatterskab, der omfatter skuespil, romaner og noveller, studerer den menneskelige psyke under

pres: Han udforsker splittelser og forbindelser mellem magt og psyke, fx som angst, der fører til
omverdensdestruktion, eller som (køns)rolletvang over individet.

Siden 2001 har Sven Holm været medlem af Det Danske Akademi.

Han har modtaget Det Danske Akademis Store Pris for sit forfatterskab 1975, Nordisk Dramatikerpris for
Schumans nat i 1994 og i 2001 Kritikerprisen for novellesamlingen Kanten af himlen.
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