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Anledningen er tildelingen af Nobelprisen til Bob Dylan i 2016. De mange diskussioner, der udspandt sig
både før og efter begivenheden, kalder på en bog, der ser nærmere på Bob Dylan som digter og gør rede for,
hvad han har tilført den moderne litteratur. Den har professor i dansk litteratur og Dylan-kender Anne-Marie
Mai nu skrevet. Dylans sange er en glimtende digtning, der får ord og vendinger til at virke sammen, selv om
de kommer vidt forskellige steder fra i kultur og litteratur. Det særligt fascinerende ved Dylans digtning er, at
man som lytter og læser fornemmer, at hans ord lyner af betydning og historie. Digteren Dylan lægger for
med at se Dylan selv som en aktør i et verdensomspændende netværk, der også tæller managere, fans, andre
kunstnere, kritikere, forskere, museer, biblioteker og netsteder. Herefter følger kapitler om Dylans brug af ord,
rim, personer og steder og om den særlige samklang, man kan få med hans værk. Der er selvfølgelig også et

ekstranummer og en beretning om en rejse til Dylans barndomsland.

 

Digteren Dylan er en bog om Bob Dylans poetiske værk.
Anledningen er tildelingen af Nobelprisen til Bob Dylan i 2016. De

mange diskussioner, der udspandt sig både før og efter
begivenheden, kalder på en bog, der ser nærmere på Bob Dylan som
digter og gør rede for, hvad han har tilført den moderne litteratur.
Den har professor i dansk litteratur og Dylan-kender Anne-Marie
Mai nu skrevet. Dylans sange er en glimtende digtning, der får ord

og vendinger til at virke sammen, selv om de kommer vidt
forskellige steder fra i kultur og litteratur. Det særligt fascinerende
ved Dylans digtning er, at man som lytter og læser fornemmer, at
hans ord lyner af betydning og historie. Digteren Dylan lægger for

med at se Dylan selv som en aktør i et verdensomspændende
netværk, der også tæller managere, fans, andre kunstnere, kritikere,
forskere, museer, biblioteker og netsteder. Herefter følger kapitler



om Dylans brug af ord, rim, personer og steder og om den særlige
samklang, man kan få med hans værk. Der er selvfølgelig også et

ekstranummer og en beretning om en rejse til Dylans barndomsland.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Digteren Dylan&s=dkbooks

