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Silas - Helt ærligt! Silas Holst Hent PDF Med lak i håret, kulørte lamper og perfekte dansetrin har Silas
formået at slå sit navn godt og grundigt fast. Selv om han ikke er meget for at indrømme det, så er Silas en af

Danmarks bedste og mest eftertragtede musicalstjerner – og han elsker hvert et sekund.

Den vigtigste rolle for ham er dog den som far. Der skete noget banebrydende for Silas, da han blev far til
Maggie. Prioriteterne blev anderledes og hans kamp for næstekærlighed om muligt endnu mere aktuel.

I Helt ærligt fortæller Silas åbent om at leve i en regnbuefamilie, om at blive accepteret og ikke mindst om
andres fordomme. Silas tager de store emner op: ægteskabet, frygten for at fejle som far, ansvaret man har

som kendis, hysteriske homoer og det anstrengte forhold til den danske presse og folkekirken.

 

Med lak i håret, kulørte lamper og perfekte dansetrin har Silas
formået at slå sit navn godt og grundigt fast. Selv om han ikke er
meget for at indrømme det, så er Silas en af Danmarks bedste og
mest eftertragtede musicalstjerner – og han elsker hvert et sekund.

Den vigtigste rolle for ham er dog den som far. Der skete noget
banebrydende for Silas, da han blev far til Maggie. Prioriteterne blev
anderledes og hans kamp for næstekærlighed om muligt endnu mere

aktuel.

I Helt ærligt fortæller Silas åbent om at leve i en regnbuefamilie, om
at blive accepteret og ikke mindst om andres fordomme. Silas tager
de store emner op: ægteskabet, frygten for at fejle som far, ansvaret
man har som kendis, hysteriske homoer og det anstrengte forhold til

den danske presse og folkekirken.
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