
Benny Andersen. Et liv ved klaveret
Hent bøger PDF

Henrik Marstal
Benny Andersen. Et liv ved klaveret Henrik Marstal Hent PDF I denne bog tegner Henrik Marstal et portræt
af digteren, musikeren og mennesket Benny Andersen gennem en række samtaler med digteren og hans nære
venner og kolleger. Vi hører om hans opvækst i et arbejderhjem i 1930'ernes Søborg, de første engagementer
som barpianist, det store gennembrud som digter med "Den indre bowlerhat", samarbejdet med Povl Dissing,

de lykkelige år med Cynthia, hans smertelige tab af hende og sidst men ikke mindst den genfundne
livsappetit, der præger hans tilværelse som hyperaktiv "Ikke-pensionist". Den danske forfatter Henrik Marstal
(f. 1966) har det meste af sit liv arbejdet inden for musikkens verden. Han har både komponeret og produceret
musik og desuden udgivet flere fagbøger om musik. Marstal bloggede i 2012-2013 for Information og har
siden 2014 blogget for Politiken. Han har været medlem af Statens Kunstfond (2005-2007), været sagkyndig
for Nordisk Kulturfond (2010-2012) og har siden 2016 været medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg.
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