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præsenterer i sin bog "Jens Kistrup med det hele" en række udvalgte tekster, artikler og essays om både stort

og småt.

Kistrup skriver blandt andet om det kulturliv, han hele sit liv omgav sig med, om teaterverdenen, om
samfundet, dets udvikling og tendenser på godt og ondt, men også om det nære, der betyder så uendeligt

meget i den simple og samtidig dybt komplicerede hverdag.

Den danske forfatter og teaterkritiker Jens Kistrup (1925-2003) gjorde kulturlivet til centrum for sit liv.
Allerede i 1946 begyndte han at skrive anmeldelser for Berlingske Tidende, i årene 1956-1964 var han

kronikredaktør, og fra 1992 og frem til sin død arbejdede han som teaterkritiker for Weekendavisen. Kistrup
har desuden udgivet flere bøger om teatrets verden og samlinger af klummer i bøgerne "Forvirringens tid"

(1965) og "Vi gjorde aldrig oprør" (1973).
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