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Det du favner Birgitte Raaberg Hent PDF ALENE I EN CANYON I NEWMEXICOS HØJØRKEN reflekterer
Birgitte Raaberg over sit liv som skuespiller og som menneske. I stilheden ophæves tiden. Fortid, nutid og
fremtid opleves som glimt, og der skabes en collage af livets mange facetter. Gennem kunst, indiansk
livsfilosofi og spiritualitet spejler Birgitte sig selv og livet i den virkelighed der var, er og som kommer.

FRA ROLLEN SOM SUSAN HIMMELBLÅ i filmen Midt om natten, som gjorde hende landskendt, til
stemmelægning på de store Disney-produktioner som Skønheden og udyret. Fra teaterproduktioner,

filmoptagelser, foredrag og kommunikationstræning til meditation, spirituelle ritualer, venskab og kærlighed.
Fest og farver. Angsten for mørket. Tårer, latter, længsel og drøm favnes mellem de okkerrøde og gule

klipper.

 BIRGITTE RAABERG er født 1954 på Frederiksberg. Hun blev uddannet fra Skuespillerskolen ved Århus
Teater 1981og har siden medvirket i et utal af teaterforestillinger, musicals, TV-serier og film. Sideløbende
med en aktiv skuespillerkarriereunderviserhun i meditation, selvudvikling, kommunikation og indiansk

livsvisdom.
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