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Ingrid Jonker ble født i 1939 i Kimberley i Sør-Afrika. I 1965, bare 32 år gammel, gikk hun på sjøen og ble
funnet druknet i Three Anchor Bay. Da hadde hun flere ganger vært innlagt og behandlet for depresjoner.
Barndommen var brutal: moren forlot faren før Ingrid var født, og før hun var fylt 10 år hadde hun mistet både
sin mor og bestemor og Ingrid og søsteren ble satt på barnehjem.
"Barndommen min?" har hun sagt: "Jeg fant en måte å skape min egen lykke og jeg antar at det var starten på
min poesi".
Hun debuterte allerede som 17-åring med samlingen "Ontvlugting" (Unnfløyet), og hun skrev senere to
samlinger: "Rook en oker" (Røyk og oker) 1963 og "Kantelson" (Solkantring) som ble utgitt posthumt i 1966.
Alle samlingene er skrevet på afrikaans, boerspråket.
Som voksen bodde hun for det meste i Cape Town og var en del av miljøet av poeter og kunstnere der. "Die

Sestigers" (sekstitallistene) ble de kalt og André Brink var en av dem.
Kunst og lerret i flere prisklasser selges her. Både billig kunst og mer eksklusiv. Kunstplakater, lerret, canvas
og srt prints. Alle opplysningene på sidene til festivalguiden.no har blitt gitt i god tro og informasjonen er
innsamlet og gjengitt etter beste evne. Festivalguiden.no kan likevel. Big Dipper - Din Vinylspesialist - Stort
utvalg i ny vinyl temafester, kostymer for voksne. Klikk her for døgnåpen nettbutikk med alt til festen. Dekor,
kostymer, parykker til både Halloween, bursdag og temafest! Over 500.000 plakater! Billig frakt og rask
levering. Norges største på posters og plakater! Kjøp billige posters gjennom oss i dag. Spill gratis spill
online! Norges største spillside. Tusenvis av gratis nettspill online, spill videoer, mobilspill og mer! Lignende
123spill og 1001spill. Bergen Spillforening ønsker velkommen til Bergen Spillfestival 2016. Festivalen
arrangeres for 20. gang. Vi arrangerer også i år NM i sportsquiz, NM i fotballquiz. Avis for Nord-Troms.
Lokalnyheter, sport, kultur og siste nytt fra NTB. Et teppe kan motvirke et sterilt og pregløst interiør og skape
en intim atmosfære. Vi lar oss inspirere av tepper på flere ulike måter som for eksempel å. Reinspikka
graffitijam i Tønsberg 11. mai 2013 Å rets Reinspikka graffiti jam holdes ved vanntårnet i Sandefjord. Datoen
er lørdag 11. mai 2013 og i naturskjønne.

