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Stormfloden Kaspar Rostrup Hent PDF I erindringsbogen STORMFLODEN beskriver teater- og

filminstruktøren Kaspar Rostrup (f. 1940) indlevende og malende sin  karriere inden for teater, film og tv.
Han beretter om alle de unikke mennesker, der deltog lige fra begyndelsen af hans rejse i kunstens verden, og
vi får et blik ind bag kulisserne i hans liv og virke i teateret og filmen lige fra den spæde start og til i dag,
hvor hans værker er allemandseje i den danske befolkning. Bogen handler om et menneske, der modigt
bryder med fastlåste regler og traditioner, og som både søger og udforsker nye veje. Det er en bog om at

kæmpe og overleve, om at se nederlag i øjnene og smage sejrens sødme. Det er også en bog både om sorg og
om kærlighed, en bog om den livets og kunstens STORMFLOD, der nemt kan vælte én omkuld, hvis man

ikke har sandsække og diger i orden. STORMFLODEN markerer Kaspar Rostrups 50-års jubilæum i
teaterverdenen.
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