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Förhandsbeställ CHARLES
BERNSTEIN: ESSÄER OCH
POESI. Pris: 250 kronor

Bästa OEI-läsare!
Som bekant är det ofta hårda
tider för kulturtidskrifter och
småförlag – tyvärr gäller detta
också för OEI. Det betyder
inte att vi saktar ner, stannar
till, lägger av. Tvärtom! Men
för att hålla farten, öka farten,
behöver vi hjälp. Därför detta
erbjudande!
Vänliga hälsningar OEI.

För att redan nu försäkra dig om
ett exemplar av detta komplexa,
humoristiska, tonfallsrika och
oupphörligt växlande montage
av poesi och essäer av den amerikanske poeten och poesiteoretikern
Charles Bernstein, sätt in 250
kronor på OEIs postgirokonto och
ange namn, adress samt ”Charles
Bernstein-antologi” på inbetalningskortet. Eller skicka ett mail
till red@oei.nu. På så sätt bidrar
du till att OEI kan fortsätta med
sin utgivning av böcker vid sidan
av den pågående tidskriftsproduktionen. Vi vore mycket tacksamma
för Ditt engagemang och stöd!
Boken planeras att utkomma i
juni 2008 och kommer att omfatta
ca 400 sidor med texter från
Bernsteins 70-tal och arbete med
tidskriften L=A=N=G=U=A=G=E
fram till idag.

Prenumerera på OEI
Nu med STUDENTRABATT
1 års utgivning:
Inom Sverige:
350 kr
Utanför Sverige:
450 kr
Institutioner:
450 kr
Inst. utanför Sverige:
550 kr
Mecenatprenumeration: 100 000 kr
Student (Sverige):
250 kr
Ange tillsammans med namn och
adress det nummer av OEI du
vill börja din prenumeration med
på ett inbetalningskort ställt
till OEI. Eller skicka ett e-brev
till red@oei.nu med ovanstående
information. Ange också vilken
institution du tillhör om du vill
begagna dig av studentrabatten.
Tidskriften OEI /
OEI editör
Kolsyrefabriken
Lövholmsbrinken 6
117 43 Stockholm
red@oei.nu
Postgiro 30 00 05 – 6

