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Bo sammen Camilla Stisen Gammel Hent PDF Forlaget skriver: Bo Sammen er en visuel antologi, hvor tretten
nuværende eller tidligere kollektivister, to fagfolk og en enkelt husgæst giver deres perspektiver på,

hvordan det er at bo sammen i et kollektiv i 2011 – mere specifikt det århusianske Kollektivet Anholtsgade.

I dag er fællessex, hønsestrik og hashkager ikke længere en selvfølgelig del af den kollektive hverdag, og Bo
Sammen inviterer derfor indenfor til

hverdagen og viser, at en alternativ boform ikke kun er for excentrikere eller flippede 68´ere.

Bo Sammen åbner op for en dialog om boformer og vil inspirere danskerne til aktivt at vælge, hvordan de
gerne vil bo. For er en fællesskabsorienteret

boform egentlig ikke mere relevant end nogensinde før, nu hvor kvinderne ikke længere er hjemme ved
kødgryderne, og tid generelt er en

mangelvare?

Kollektivet Anholtsgade har gennem de sidste 40 år huset adskillige centrale aktører fra den kulturelle scene
– initiativtagere fra blandt andet Kulturgyngen,

Æsken, Øst For Paradis, Frontløberne, Modtryk, Forlaget Klim, Nordkaperen, Kvindemuseet,
Anholtsgadefesten, Mejlgade For Mangfoldighed

og nu denne bog har haft hjemme i det skæve hus. Bo Sammen udgives i forbindelse med kollektivets 40 års
jubilæum.
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