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Ti kongers tøj Katia Johansen Hent PDF Forlaget skriver: Guldkniplinger, zobelfoer og silkestoffer. Christian
4., Frederik 3. og Christian 5. havde sans for at klæde sig elegant og moderigtigt. I Ti konges tøj åbner

forfatter og tekstilkonservator Katia Johansen døren til Rosenborg Slots enestående dragtsamling og deres
store katalog over kongedragter – fra Christian 4. til og med Frederik 7., fra ca. 1600 til 1863. 

Bogen giver ikke alene et indblik i kongernes smukke klædekamre, men også i deres dagligdag, både
offentligt og privat. Igennem klædedragterne hører læseren om personen, der bar tøjet, og får detaljer om

hoffets liv – om skræddere, perlestikkere, kammertjenere, slotsforvaltere og vaskekoner. Datidens
udenlandske ambassadører supplerer med beretninger om, hvordan det danske hof klædte sig anderledes end

ved deres hjemlige hof, ligesom bogen beskriver, hvordan de kongelige klædte sig på deres rejser. 

Ti konges tøj er en oversigt over klædedragters historie og en historisk beretning om ære, værdighed og
selvforståelse i en privilegeret familie gennem århundreder.

Med forord af H.M. Dronning Margrethe

 

Forlaget skriver: Guldkniplinger, zobelfoer og silkestoffer. Christian
4., Frederik 3. og Christian 5. havde sans for at klæde sig elegant og
moderigtigt. I Ti konges tøj åbner forfatter og tekstilkonservator

Katia Johansen døren til Rosenborg Slots enestående dragtsamling og
deres store katalog over kongedragter – fra Christian 4. til og med

Frederik 7., fra ca. 1600 til 1863. 

Bogen giver ikke alene et indblik i kongernes smukke klædekamre,
men også i deres dagligdag, både offentligt og privat. Igennem
klædedragterne hører læseren om personen, der bar tøjet, og får

detaljer om hoffets liv – om skræddere, perlestikkere,
kammertjenere, slotsforvaltere og vaskekoner. Datidens udenlandske
ambassadører supplerer med beretninger om, hvordan det danske hof
klædte sig anderledes end ved deres hjemlige hof, ligesom bogen

beskriver, hvordan de kongelige klædte sig på deres rejser. 

Ti konges tøj er en oversigt over klædedragters historie og en
historisk beretning om ære, værdighed og selvforståelse i en

privilegeret familie gennem århundreder.

Med forord af H.M. Dronning Margrethe



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Ti kongers tøj&s=dkbooks

