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Med dæmpet stemme Célia Houdart Hent PDF Forlaget skriver: Den sommer han fylder atten, genkender en
ung pianist en sang i radioen. Han begynder at synge med. En stemme stiger, et uvejr bryder ud.

Med dæmpet stemme - mezza voce - er et udtryk fra musikkens verden. Her er det historien om en ung mand,
der ved et tilfælde opdager, at han har et særligt talent. Om en musikalsk karriere fuld af omveje og succeser,

storslåede operahuse og karismatiske dirigenter. Men først og fremmest historien om den menneskelige
stemme, dens kraft og evne til at bevæge sine tilhørere.

Célia Houdart (f. 1970) er forfatter, dramatiker og lydkunstner, født og opvokset i Paris. Siden 2007 har hun
udgivet 4 romaner, som bl.a. er solgt til udgivelse i Italien, Holland og Grækenland. Gil blev hendes store

gennembrud, da den udkom for et år siden i Frankrig. På dansk er tidligere udkommet Carrara.

VINDER AF PRIX DEAUVILLE LIVRES & MUSIQUES 2015
Nomineret til Prix du Livre Inter og Prix de la Closerie des Lilas 2015

 

Forlaget skriver: Den sommer han fylder atten, genkender en ung
pianist en sang i radioen. Han begynder at synge med. En stemme

stiger, et uvejr bryder ud.

Med dæmpet stemme - mezza voce - er et udtryk fra musikkens
verden. Her er det historien om en ung mand, der ved et tilfælde
opdager, at han har et særligt talent. Om en musikalsk karriere fuld

af omveje og succeser, storslåede operahuse og karismatiske
dirigenter. Men først og fremmest historien om den menneskelige

stemme, dens kraft og evne til at bevæge sine tilhørere.

Célia Houdart (f. 1970) er forfatter, dramatiker og lydkunstner, født
og opvokset i Paris. Siden 2007 har hun udgivet 4 romaner, som bl.a.

er solgt til udgivelse i Italien, Holland og Grækenland. Gil blev
hendes store gennembrud, da den udkom for et år siden i Frankrig.

På dansk er tidligere udkommet Carrara.

VINDER AF PRIX DEAUVILLE LIVRES & MUSIQUES 2015
Nomineret til Prix du Livre Inter og Prix de la Closerie des Lilas

2015

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Med dæmpet stemme&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


