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Dansen kan begynde Birthe Blønd Hent PDF Roman. Vi er i 1950'ernes Århus mellem efterkrigstidens
optimisme og den kolde krig. Vaskemaskinen har afløst gruekedlen, og det er moderne at være slank ... Den
følsomme og livlige Maria, der har drengen Simon med den fraværende lægestuderende Johan, bliver en del
af bohemekulturen og ungdomskulturen. I villa-kollektivet i Risskov i Århus bliver der danset foxtrot til den
lyse morgen, mens ægteskabet med Johan kæntrer i takt med sidespring og tidens jazz-melodier. I Maria -

1950'ernes svar på Bridget Jones og Ally McBeal - skimtes konturerne til et moderne kvindeliv, forbløffende
tæt på en parodi af det liv, mange kvinder tror det gælder om at leve i dag - et frigjort og selvvalgt liv,

vanskeligt balancerende mellem jagten på personlig lykke og rollen som mor og hustru. Dansen kan begynde
er en roman om at vælge, mellem mændene, men i videre forstand om at vælge sit liv og sin identitet.

Samtidig er det et indlevet og nuanceret portræt af en livfuld, ung kvindes indre udvikling og hendes - og
tidens - problematiske frigørelsesproces. Dansen kan begynde er tredje, selvstændige bind om Marias

opvækst og ungdom i grænselandet og Århus i tiden 1949-62.
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