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Logos är imperfekt en självbiografisk läroskrift i försök, en poetik. I Logos skriver författaren in sig i sin egen
litteratur för att med hjälp av litteraturvetenskapen omförhandla sitt förhållande till sig själv och poesins
förhållande till omvärlden.
Freke Räihä är född i Stockholm 1978, men har vuxit upp runtomkring i landet. På senare tid har han dock
varit bosatt på orter i östra Skåne. Han bokdebuterade 2001 och har gett ut ett flertal böcker sedan dess. Han är
huvudsakligen en konceptuell författare men har också gått Författarskolan på Lunds Universitet.

På Smockadoll har följande böcker av Freke Räihä utgivits:
Svenska Träd – en konceptuell flora (2010)
Nomos (2012)
Mänskliga exempel (2013)
Logos (2015)

Ønsker du å bli Logos-sertifisert, men har verken tid eller anledning til å delta på et av de ordinære kursene?
Da har vi en gledelig nyhet til deg! Logos er gresk og betyr ord. Logos kan benyttes fra trinn 2 til voksne.
Logos kartlegger testpersonens leseferdighet og kan avdekke dysleksi. Logos måler både. Etos, Patos og
Logos. Arven fra Aristoteles: Etos, Patos og Logos. Bruken av retorikk vil påvirke dine lesere til å bli
overbevist om budskapet i tekstene dine. Statens pensjonskasse - Norges største leverandør av offentlig
tjenestepensjon Profila - gjør deg synlig. Start Om oss Kontakt Profila AS, Løvåsmyra 6, 7093 HEIMDAL
Tlf: 73 51 87 10 Veiledning: Her finner du en mal på retorisk analyse med forslag til tema du kan se nærmere
på. Bruk av logos, patos og etos er sentralt. - Å gjøre en retorisk. Analyse av en reklame fra Statens vegvesen
om bruk av bilbelte. Ethos, Pathos, Logos, Elocutio, ect. Tolkning av tekst på universitetsnivå.
Muntlig retorikk: Barack Obama.
Barack Obama har skapt ny interesse for politisk retorikk. De fleste er enige om at han er en glitrende taler.
Samtidig hevder. Selskapslokaler og overnatting for ditt bryllup, julebord, selskap, kick-off og konferanse kun
30 minutter fra Bergen. Etos er et retorisk bevismiddel med basis i talerens karakter. I dagligtale kan 'etos'
betegne en persons moraloppfatning, moralsk vilje eller livsholdning.

