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Studiet af Mellemøstens og Nordafrikas rigdom af folkelig, anonym bygningskultur er en stor oplevelse i sig
selv, men kan også danne grundlag for løsningen af nutidens enorme problemer med at bygge ordentlige byer
og boliger til en stærkt voksende befolkning. Bogens titel antyder allerede, at dagliglivet i dette geografiske
område, i højere grad end i andre kulturer, udfolder sig to adskilte zoner: kvinderne i boligen og mændene i
basaren. Dette materiale har nu fået en særlig betydning, da størstedelen af de viste huse ikke eksisterer mere,
og kun i meget begrænset omfang er blevet registreret, før de blev revet ned.
Forfatterens fotografier tager læseren med på en rejse til Mellemøsten med en afstikker til Yemen og videre
til Middelhavets sydlige kyster frem til Vestafrika.
Undervejs introduceres læseren til den islamiske byggetradition i almindelighed og argumenterer for, at vi
stadigvæk kan drage nytte af utallige generationers erfaring i at etablere de bedst mulige livsbetingelser under
ofte ugæstfri klimatiske forhold. Fra midten af 1950erne og halvtreds år frem var Hans Munk Hansen aktiv
som arkitekt, byplanlægger, restaurator og arkitekturhistoriker i Europa, Afrika, Asien og Amerika. Hans
byggerier ligger spredt ud over kloden. Hans Munk Hansen interesserede sig tidligt for islamisk arkitektur og
har i mange år været Danmarks vel nok største kender på området.
Rejs gennem det spændende Uzbekistan med Kipling og oplev de gamle karavanebyer Bukhara, Khiva og
Samarkand. Mellem 59th g 31st street finder du det mest travle område af. 10-øren fra 1959 og andre
mellemsteder Af Søren E. Jensen. Tag med på rundrejse i Albanien – Europas sidste hemmelighed, som
stadig ikke er besøgt af mange, og oplev uberørte kyster og storslåede bjerglandskaber. Tag en snak med
vores eksperter og få en unik rejse, ud fra jeres drømme og ønsker.

Matador er indbegrebet af Dansk hygge, og det er en serie som jeg har set utallige gange. Bøger alfabetisk.
Se rejsen her Højskoleforeningen for Randers og omegn, blev stiftet i 1904 med det formål at afholde møder
med foredrag Desværre er de store pyramider lukket for offentlig adgang. Hvis New York City har en puls, så
er Midtown Manhattan det hjerte, der holder pulsen oppe. Det har altid været svært at være teenager. Tag en
snak med vores eksperter og få en unik rejse, ud fra jeres drømme og ønsker. Mellem 59th g 31st street finder
du det mest travle område af. Jensen. Læs mere her. Jensen. Rejs gennem det spændende Uzbekistan med
Kipling og oplev de gamle karavanebyer Bukhara, Khiva og Samarkand. Man skal finde sin identitet,
hormonerne pumper, og hvordan er det nu, man forholder sig til det modsatte køn.
Silkevejen med dansk rejseleder. Jensen. Silkevejen med dansk rejseleder.

