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Bob Dylan Anders H\u00f8g Hansen Hent PDF Med udgangspunkt i de tre nøgletemaer kærlighed, krig og
historie sætter bogen Dylan ind i den samtidige mediemæssige og populærkulturelle sammenhæng, som han
dukkede op i. Mange af Bob Dylans sange og optrædener i perioden 1961-1967 udforsker en vidtforgrenet
kulturel, mytologisk og historisk erfaring, som væves ind i samtidens sociale spørgsmål. Udredningen af

Dylans sange og tekster viser, hvordan de nævnte temaer spiller en væsentlig rolle i sangerens forfatterskab,
og de løfter samtidig sløret for problemer og temaer, der også i dag præger vestlige samfund. I bogen

diskuteres blandt andet Talkin' World War III Blues, The Times They Are A-Changin', The Lonesome Death
of Hattie Carroll, Love Minus Zero/No Limit og Desolation Row. Derudover belyses bl.a. den klassiske
Harlekin-myte, og det berøres, hvordan vandringsmanden og landevejen spiller særlige roller for Dylan

tilligemed bibelske, historiske og nutidige amerikanske mytologier og gestalter. Bogen giver et nyt perspektiv
på sangeren og henvender sig til alle, der interesserer sig for Dylan, hans kunst og dens rod i USA.

 

Med udgangspunkt i de tre nøgletemaer kærlighed, krig og historie
sætter bogen Dylan ind i den samtidige mediemæssige og

populærkulturelle sammenhæng, som han dukkede op i. Mange af
Bob Dylans sange og optrædener i perioden 1961-1967 udforsker en
vidtforgrenet kulturel, mytologisk og historisk erfaring, som væves
ind i samtidens sociale spørgsmål. Udredningen af Dylans sange og
tekster viser, hvordan de nævnte temaer spiller en væsentlig rolle i
sangerens forfatterskab, og de løfter samtidig sløret for problemer og
temaer, der også i dag præger vestlige samfund. I bogen diskuteres
blandt andet Talkin' World War III Blues, The Times They Are A-
Changin', The Lonesome Death of Hattie Carroll, Love Minus
Zero/No Limit og Desolation Row. Derudover belyses bl.a. den

klassiske Harlekin-myte, og det berøres, hvordan vandringsmanden
og landevejen spiller særlige roller for Dylan tilligemed bibelske,
historiske og nutidige amerikanske mytologier og gestalter. Bogen
giver et nyt perspektiv på sangeren og henvender sig til alle, der



interesserer sig for Dylan, hans kunst og dens rod i USA.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Bob Dylan&s=dkbooks

