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KBH passion Peter Grønlund Hent PDF Forlaget skriver: ”KBH Passion” graver dybt ned i den københavnske
undergrund, og tager dig med på en unik rejse i fem forskellige subkulturelle miljøer. Et ellers lukket land for

udefrakommende, hvor kun uskrevne regler hersker.
Du vil komme ind under huden på Urban Explorere, der opsøger og udforsker forladte og svært tilgængelige
steder i byen og dokumenterer det med flotte fotos. Du kommer med på, og uden for tribunen, når fodbold
ultras kæmper for deres klub. Du kommer med rundt i byens skygger, når graffitimalerne sniger sig rundt for
at skrive deres navne, mens de forsøger at undgå politi og vagter. Du er med, når skaterne bruger byrummet

som deres legeplads, og når Dj´s fyrer op for nattelivet og dyrker musikken.
Bogen er bygget op med stemningsbilleder, interviews og vilde beretninger. En håndfuld fremstående

personer, fra hver af de subkulturelle miljøer, fortæller om deres passion, og hvorfor de brænder for den i den
grad, at det ofte har udviklet sig til en livsstil. En livsstil, som adskiller sig markant fra de normer og værdier,

der gør sig gældende i samfundet.
Go` rejse.
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