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Irene Paaby Sidenius, f. 1941, debuterer med digtsamlingen Jeg skriver et træ.

Har studeret arkitektur, billedkunst, religion og analytisk psykologi.

Digtsamlingen Jeg skriver et træ er redigeret afMikael Josephsen, modtager af kulturprisen i Svendborg
2016 og Danske skønlitterære forfatteres Hæderspris 2018.
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