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Tabulator Lars Overby Hent PDF Forlaget skriver: Tabulator er standup-digte oplæst af forfatteren selv og i
en række tilfælde tilsat egen komponeret musik. Samlingen omfatter dels udvalgte digte fra den tidligere
trykte digtsamling Vibrator dels nye digte. Lars Overbys digte skildrer i et direkte og ligefremt sprog

hverdagsagtige oplevelser set med en storbyulvs øjne. Der er et stænk af melankoli gemt bag den sorte humor.
Der småfilosoferes, og ofte afsluttes en digtsekvens med en finurlig pointe - en 'punchline'. Temaerne i
digtene varierer fra barndomserindringer, værtshusbesøg, flygtige forhold til kvinder, skiftende kvinders

mærkværdige krav og psyke, livet som weekendfar og den ubønhørlige aldringsproces.

Lars Overby er født i 1960 og opvokset i Nordsjælland, men har siden 80'erne boet i København, hvor han
har haft et utal af skiftende jobs som boghandlerlærling, kontorvikar, taxichauffør, radio-DJ, bud, buschauffør,
biografbilletafriver, rejseleder m.m.. Han var med i den første bølge af standupkomikere, der udlærtes og
optrådte på DINs. Han optræder, skriver og eksperimenterer fortsat med sine standup-digte som på denne

udgivelse, hvor han på CD 2 har tilsat egen komponeret musik som baggrund til digtoplæsningen.

 

Forlaget skriver: Tabulator er standup-digte oplæst af forfatteren selv
og i en række tilfælde tilsat egen komponeret musik. Samlingen
omfatter dels udvalgte digte fra den tidligere trykte digtsamling
Vibrator dels nye digte. Lars Overbys digte skildrer i et direkte og
ligefremt sprog hverdagsagtige oplevelser set med en storbyulvs
øjne. Der er et stænk af melankoli gemt bag den sorte humor. Der
småfilosoferes, og ofte afsluttes en digtsekvens med en finurlig

pointe - en 'punchline'. Temaerne i digtene varierer fra
barndomserindringer, værtshusbesøg, flygtige forhold til kvinder,

skiftende kvinders mærkværdige krav og psyke, livet som
weekendfar og den ubønhørlige aldringsproces.

Lars Overby er født i 1960 og opvokset i Nordsjælland, men har
siden 80'erne boet i København, hvor han har haft et utal af skiftende
jobs som boghandlerlærling, kontorvikar, taxichauffør, radio-DJ,

bud, buschauffør, biografbilletafriver, rejseleder m.m.. Han var med i
den første bølge af standupkomikere, der udlærtes og optrådte på
DINs. Han optræder, skriver og eksperimenterer fortsat med sine
standup-digte som på denne udgivelse, hvor han på CD 2 har tilsat

egen komponeret musik som baggrund til digtoplæsningen.
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