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Ludovico Ariostos berømte ridderepos Orlando furioso (1516) så dagens lys for næsten 500 år siden.
Det er et af renæssancens største digterværker og blev den første moderne bestseller på et folkesprog med
100.
000 eksemplarer trykt inden 1580 i Italien alene, og med oversættelser til fransk i 1543, spansk i 1549 og
engelsk i 1591. Orlando furioso er den dag i dag et hovedværk i verdenslitteraturen og har givet inspiration til
ikke blot Shakespeare og Cervantes, men til hele det europæiske åndsliv. Dets motivverden – ridderlivets
kærlighedshistorier og kampe på Karl den Stores tid – genfindes i operaer af bl.a. Lully, Händel, Vivaldi og
Haydn, samt i billedkunstneriske fremstillinger af f.eks.
Rubens, Ingres, Tiepolo og mange flere. Ariostos epos synger om »riddere og damer, elskov, våben,
høviskhed og vrede« – og især om Roland og hans søgen efter den hedenske prinsesse Angelica, og hans
vanvid, da han hører om hendes elskov med den unge saracener Medoro. Andre centrale handlingstråde er den
ædle kvindelige kriger Bradamante og hendes kærlighed til saraceneren Ruggiero, og krigen mellem den
kristne kejser Karl den Store (ca. 745–814) og den muslimske saracenerkonge fra Afrika, Agramante. Krigen

kulminerer i slaget om Paris, hvor bl.a. Holger Danske er med. Digteren er selv til stede overalt og
kommenterer løbende samtiden, krigene, hoflivet og kærligheden. Igennem sammenligninger og en altid
nærværende ironi udfoldes middelalderens ridderstof til et billede på renæssancens dynamiske og
modsætnings-fulde univers. Ariostos digt er fyldt med historier om magt, forræderi, heltemod og kærlighed
som Shakespeares dramaer og illusionsløst som Machiavellis politiske skrifter. Den rasende Roland giver et
omfattende udvalg af Ariostos hovedværk, oversat til dansk af Ida Høeg Jacobsen og professor em., dr.phil.
John Pedersen. Bogen er forsynet med indledning, kommentarer og et fyldigt essay af lektor em. Lene Waage
Petersen.
Alles Wichtige aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, Wissenschaft, Technik und mehr. eBook Shop: Der
rasende Roland von Ludovico Ariosto als Download. Die Fahrt mit der dampfbetriebenen historischen
Rügener Kleinbahn Rasender Roland auf der Insel Rügen ist nicht nur für Eisenbahnliebhaber ein Erlebnis. de
- Der grosse Preisvergleich im Internet. Eine Fahrt mit dem Rasenden Roland, dass muss jeder Rügenurlauber
einmal mitgemacht haben. Nostalgie. Informationvine. Seinem Namen wird der 'Rasende Roland' kaum
gerecht: Für die 24,1 Kilometer lange Strecke benötigen die Züge rund 75 Minuten. Willkommen auf der
Fanseite 'Rasender Roland'. Die historische Kleinbahn fährt max. Der Rasende Roland zu Niedrigpreisen.
DVD 'Der rasende Roland - Bonus DVD mit Dokus' direkt bei spondo kaufen. Eisenbahn-Romantik an der.
Im Volksmund Rasender Roland genannt, ist die Rügensche Kleinbahn eine Schmalspurbahn, die seit 1895
Putbus mit Binz, später auch mit Sellin, Baabe und. Rasender Roland. Lokführer Roland Diesler ist bei allen
Frauen an seiner Bahnstrecke sehr beliebt, er hat diverse Liebschaften in den einzelnen Bahnhöfen. Rasender
Roland ist auf Platz 1 von 9 Göhren Aktivitäten bei TripAdvisor.

