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Minusmand Conrad Fields Hent PDF Tobias og Ali er venner. De har kendt hinanden, siden de var små og er
også naboer i et kvarter, der bliver mere og mere råt med bandekonflikter og stoffer. Ali vil allerhelst passe

skolen og holde sig uden for ballade. Tobias er derimod tiltrukket af miljøet og øjner en mulighed for at tjene
hurtige penge. En dag sker der noget, der placerer de to 15-årige drenge på hver sin side i en konflikt, og
sætter deres venskab på en hård prøve. Conrad Fields, dansk-amerikansk københavner, debuterer som
forfatter med Minusmand, men har det meste af sit voksne liv haft film, tv og poesi som kreativt

omdrejningspunkt. Conrad har stiftet og gennem syv år drevet Copenhagen ShortFilm Festival og har
desuden mere end ti års erfaring inden for arbejdet med unge med særlige behov og problemstillinger.

Erfaringer som danner basis for en stor del af inspirationen til Minusmand.

 

Tobias og Ali er venner. De har kendt hinanden, siden de var små og
er også naboer i et kvarter, der bliver mere og mere råt med

bandekonflikter og stoffer. Ali vil allerhelst passe skolen og holde sig
uden for ballade. Tobias er derimod tiltrukket af miljøet og øjner en
mulighed for at tjene hurtige penge. En dag sker der noget, der

placerer de to 15-årige drenge på hver sin side i en konflikt, og sætter
deres venskab på en hård prøve. Conrad Fields, dansk-amerikansk
københavner, debuterer som forfatter med Minusmand, men har det

meste af sit voksne liv haft film, tv og poesi som kreativt
omdrejningspunkt. Conrad har stiftet og gennem syv år drevet
Copenhagen ShortFilm Festival og har desuden mere end ti års
erfaring inden for arbejdet med unge med særlige behov og

problemstillinger. Erfaringer som danner basis for en stor del af



inspirationen til Minusmand.
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