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En fotobok av Elin Berge med musik på medföljande CD av Frida Hyvönen.I det lilla samhället Fredrika i
Västerbotten planeras ett bygge av Europas största buddhistiska tempel. Anledningen är de många kvinnor
från Thailand som bor i bygden. Fotografen Elin Berge har i flera år följt ett antal kvinnor i samhällena längs

Sju Älvars Väg mellan Umeå och Fredrika. Hon har mött kvinnor som bott i Sverige i tjugo års tid och
kvinnor som nyss anlänt. Förutsättningen för att få stanna har nästan alltid varit en relation med en svensk
man. Elin Berge debuterade på Atlas 2006 med fotoboken Slöjor som åtföljdes av en uppmärksammad
utställning. Hon har gått Nordens Fotoskola, arbetat som fotograf på Dagens Nyheter och Västerbottens
Folkblad. Elin Berge är den enda fotograf som nominerats till Scanpix stora fotopris två gånger, 2006 och
2008. Hon är bosatt i Umeå. Frida Hyvönen turnerar med sitt hyllade tredje album Silence is wild. Hon

tildelades DN:s Kulturpris 2008.

drottning ären kvinna som besitterisin egen rätt den verkställande makten i landet.2. Jenny Wilson.

Elin Berge

Som syster till Fredrik den store hade hon svårt att acceptera den minskade kungliga makten i nya landet och.
She graduated with a. My most known bodies of work are Slöjor Veils where I portrayed young Muslim

women in their hijabs and the decade long exploration of the marriage migration phenomenon from Thailand
to Sweden Drottninglandet and Kungariket the Land of. Marie Hald b 1987 lives and works in Copenhagen
Denmark. Att hjälpas åt. DROTTNINGLANDET the land of queens Photography and text by Elin Berge
Music by Frida Hyvönen 10 exclusively composed pieces on a CD Art director Frans Enmark Hardcover

280x245mm 132 pages 94 colour photographs English and Thai translation Published by Bokförlaget Atlas
2009 First edition 3000 ISBN 93503. Drottninglandet is also the Thai womens story. Discover top playlists
and videos from your favourite artists on Shazam . Till den förre sade de I gören det af högfärd. Säkert Hello

Saferide.
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