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Très 60 T.S. Høeg Hent PDF Forlaget skriver: Très 60 er en fejring af TS Høegs 60 års fødselsdag og en
markering af et forfatterskab, der ikke er sløvet af alderen. De nye tekster spænder over et bredt spekter: fra
det private til det politiske, det realistiske til det fantastiske, fra noveller og cut up digte til essayistiske

optegnelser. Vi er ude at flyve med kragerne over den unavngivne storby og vi løber med hundene langs den
amerikanske highway. Som en rød tråd løber Høegs ekvilibristiske skrift, øret for ordenes musikalitet og
blikket for hvordan sproget kan splittes fra hinanden, for at skabe nye betydninger. Très 60 udkommer

selvfølgelig på forfatterens 60 års fødselsdag fredag den 6. Januar 2017. 

TS Høegs forfatterskab strækker sig over en 35-årig periode. Han debuterede i 1981 med Træer vinkler
vandstråle i en kort forvintret sommer, der året efter blev fulgt af digtsamlingen Amokoma. Han har tidligere

udgivet to bøger på Escho, senest rejsebogen Rundet af jordens rotation der udkom i sommeren 2016.
Sideløbende med sit 35-årige forfattervirke, har Høgh været en central skikkelse i det danske musikmiljø, og
har optrådt og udgivet under en række forskellige navne. TS Høeg er Dane TS Hawk, T/S Sterndolph og

Cockpit Music.
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