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Grib chancen Louise Frevert Hent PDF Louise Frevert var under sin tid i dansk politik en af de mest

kontroversielle politikere i folketinget. Med "Grib chancen" giver hun os et indblik i livet bag facaden som
offentlig person og kendt ansigt. Det er den personlige historie om Louise Freverts interessante og brogede
liv, der har budt på en masse spændende eventyr; lige fra barndommen på Frederiksberg, forsøget på at slå
igennem som danser både i ind- og udland til hendes forhold og forkærlighed for mavedansen og hendes tid
som bramfri politiker for Dansk Folkeparti. Alt sammen muligheder og oplevelser, der kun kan lade sig gøre,

hvis man griber chancen!
Louise Frevert (f. 1953) er mest kendt for sin tid inden for dansk politik, men oprindeligt uddannet

balletdanser og koreograf. I årene 1988-2001 drev hun Danmarks Mavedanserskole samtidig med, at hun i
stigende grad blev aktiv inden for dansk politik. I 2001 blev hun medlem af folketinget for Dansk Folkeparti,

hvor hun var indtil sin udmeldelse i 2007. Frevert har desuden udgivet den selvbiografiske bog "Grib
chancen" (2007) om både sin barndom, om drømmen om at blive danser og om sin tid i dansk politik.
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