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En fynsk vulkan - en hyldestbog til Ove Sprogøe Nina Vedel-Petersen Hent PDF Egon med cigaren –på
bowlerhat med hele Danmark. Folkekær og indbegrebet af dansk lystspil.

Men Ove Sprogøe var også meget mere end det. Han var en mand med hemmeligheder og mystik, en dybt
seriøs skuespiller, der år efter år lagde nye dimensioner til sin kunst. Ove Sprogøe var et bredt favnende

talent, et brændende engageret og professionelt menneske.

Men han var også beskeden, grænsende til det ydmyge. Privat i en grad, så kun de allerfærreste kan påstå, de
kendte ham. Og så hidsig, at han til tider eksploderede som en vulkan.

I denne bog mindes venner og kollegaer en af Danmarks største skuespillere. I det nære og varme portræt af
personen, afsløres overraskende dybder i Hele Danmarks Egon, og vi stifter bekendtskab med flere ukendte
sider af det menneske, vi troede, vi kendte så godt. Bogen er en hyldest til vennen, kollegaen og skuespilleren
Ove Sprogøe, der døde den 13. september 2004, kun få uger efter hans kone gennem 60 år, Eva Sprogøe, var

gået bort.
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