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Eksil på hovedgaden Mikkel Lauritzen Hent PDF Den danske musiker Mikkel Lauritzen - også kendt som
MikL, tidligere vinder af rapmesterskabet MC´s Fight Night - debuterer som forfatter med dette ærlige,

humoristiske og til tider karikerede indblik i musikkens verden.

Vi følger en musiker, der i sin evige søgen efter accept og nærhed udnytter unge kvinder og svigter gode
venner. I bogen følger vi den fiktive hovedperson ´guitaristen´ på hans evige tour mod berømmelse,
bekræftelse, sex & det guddommelige riff - men samtidig på den indre nedtur med mangel på nærvær,

selvværd og ægte relationer: Han famler blindt efter intimitet i fantasier om kvinder, romantiske illusioner om
rockens storhedstid samt i destruktive opdigtede fællesskaber.

Bogen giver et ublufærdigt indblik i sindet på hovedpersonen, der er et produkt af en firsergeneration, som
med tiden har udviklet en stærk ironisk distance til sig selv og alle andre - en generation, som efterhånden har
nået en alder, hvor de er ved at indse behovet for de nære relationer, som man tidligere har afvist. Det er et
portræt af en generation, der kæmper for at gøre op med den afvæbnende ironi og afstandtagen, der ligger

dybt begravet i deres identitet.

Den debuterende forfatter, Mikkel Lauritzen (f. 1984) har siden 2003 gjort sig bemærket i rapkonkurrencen
MC´s Fight Night, som han vandt i 2008. De sidste 10 år har han turneret rundt i hele Danmark og blandt

andet spillet på flere større festivaler som Roskilde Festival og Grøn Koncert.

 

Den danske musiker Mikkel Lauritzen - også kendt som MikL,
tidligere vinder af rapmesterskabet MC´s Fight Night - debuterer
som forfatter med dette ærlige, humoristiske og til tider karikerede

indblik i musikkens verden.

Vi følger en musiker, der i sin evige søgen efter accept og nærhed
udnytter unge kvinder og svigter gode venner. I bogen følger vi den

fiktive hovedperson ´guitaristen´ på hans evige tour mod
berømmelse, bekræftelse, sex & det guddommelige riff - men

samtidig på den indre nedtur med mangel på nærvær, selvværd og
ægte relationer: Han famler blindt efter intimitet i fantasier om
kvinder, romantiske illusioner om rockens storhedstid samt i

destruktive opdigtede fællesskaber.

Bogen giver et ublufærdigt indblik i sindet på hovedpersonen, der er
et produkt af en firsergeneration, som med tiden har udviklet en

stærk ironisk distance til sig selv og alle andre - en generation, som
efterhånden har nået en alder, hvor de er ved at indse behovet for de
nære relationer, som man tidligere har afvist. Det er et portræt af en
generation, der kæmper for at gøre op med den afvæbnende ironi og

afstandtagen, der ligger dybt begravet i deres identitet.

Den debuterende forfatter, Mikkel Lauritzen (f. 1984) har siden 2003
gjort sig bemærket i rapkonkurrencen MC´s Fight Night, som han



vandt i 2008. De sidste 10 år har han turneret rundt i hele Danmark
og blandt andet spillet på flere større festivaler som Roskilde Festival

og Grøn Koncert.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Eksil på hovedgaden&s=dkbooks

