Sangskriver Kurt Bønnerups digtsamling ”Tanke - Ord”
Fotografen Thomas Nielsen i Algade i Korsør havde inviteret Kurt Bønnerup til at afholde sin
bogudgivelsesreception i sit butikslokales afsnit ”Turistshoppen” den 1. juni 2019. - Det blev en rigtig
hyggelig formiddag, hvor Kurt signerede bøger til dem, der ønskede sig et eksemplar af den nye
digtsamling.
Samtidig kom den første lektørudtalelse om digtsamlingen, som ser således ud:

Kurt Bønnerup – Tanke-ord
Kort om bogen
Små sentenser, digte og sangtekster med
refleksioner over tilværelsens lyse og
mørke sider. Menneskelivets glæder og
trængsler beskrevet i enkelt og
letforståeligt sprog, som kan læses af
alle med et åbent og søgende sind.
Beskrivelse
Kurt Bønnerup har skrevet en række
sangtekster, som forskellige kunstnere
har udgivet, og i denne lille bog
udsender han et udvalg af små tekster på
nogle få linjer og digte, der behandler
menneskelivets mange sider med
paradokser, bekymringer, glæder og
forelskelser, angsten for ikke at slå til
og tilsvarende erkendelser. Han beskriver
tilværelsens evige valg og fravalg,
ligesom han mener, at det er ”bedre at
ærgre sig over noget, man fik gjort” end
omvendt. Sidst i bogen er der eksempler
på Bønnerups viser og sange.
Vurdering
Det er ligetil at læse Bønnerups tekster,
og flere steder leges der med sproget, og
læseren bydes fx dette bonmot: ”En
selvudslettende nitte vil aldrig kunne
hitte”.

Dem der ikke nåede frem til receptionen, kan købe bogen både hos Fotografen og hos Korsørs boghandler og hos alle andre boghandlere i landet - Bogens ISBN-nr er 978-87-90827-41-0. Desuden kan man bestille
den hos forlaget ”Prudentia” i Hvidovre - og naturligvis er man velkommen til at købe den direkte hos Kurt
Bønnerup, Sangværkstedet, Alhøjvænget 28, 4220 Korsør.
”Turistshoppen” hos fotograf Thomas Nielsen har også erhvervet sig flere eksemplarer af Kurt Bønnerups
cd´er: ”Vejen til livet” med udelukkende Korsør-sangere og musikere - og Martin Guldbergs ”Danmark 2 sange fra by og land”. Disse cd´er sælges også til det interesserede publikum, som allerede nu omfatter
flere og flere turister fra ind- og udland.
Man kan finde mere om Kurt Bønnerup på Facebook - og på www.sangvaerkstedet.dk

