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I LY AF LATTER er en varm, vittig og vis erindringsbog skrevet af og om FLEMMING JENSEN.  

 

"Jeg har aldrig været særlig glad for grinet. Latteren derimod - den kan bære os igennem meget, og jeg håber,
at den aldrig forlader mig, før jeg forlader den. Når den tid kommer, nærer jeg intet ønske om engang at blive

begravet under 72 kilometerstenen i Tappernøje. Så spred mig! Det har jeg altid selv gjort." 

 

FLEMMING JENSEN er forfatter, skuespiller, dramatiker, instruktør, foredragsholder og farfar. Han har haft
fingre i en hel del: 18 bogudgivelser, 15 skuespil, tv-julekalendere og stribevis af tv-programmer, revyerne fra

Tivoli til Hjørring. Han har spillet hovedroller på landets største scener fra Det Kongelige Teater til
forsamlingshuset på Avernakø - og så har han boet i Grønland, i en Barnaby´sk landsby i Sydengland og

været cirkusdirektør i Tyskland. Med andre ord: han har spredt sig.
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