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Bob Dylan Christian Braad Thomsen Hent PDF Bob Dylan debuterede i 1962 med et album af overvejende
gamle blues- og folkesange. Han blev forsanger i 1960'ernes ungdomsoprør med ´Blowin in the Wind´ og
´The Times They Are A Changin´ og han satte gang i den elektriske rock med ´Like a Rolling Stone´. Han
indspillede psykedelisk musik under streng kunstnerisk kontrol med dobbeltalbummet ´Blonde on Blonde´
(1966) og i slutningen af årtiet gik han i den modsatte grøft og bragte den forkætrede countrymusik til ære og

værdighed med ´Nashville Skyline´. Nogle af hans vigtigste plader udkom i 1970'erne ikke mindst
mesterværket ´Blood on the Tracks´. I 1980'erne udsendte han en række kristne plader, og i 1990'erne viste
han med ´Time Out of Mind´, at han tør være sin alder bekendt, og at rockmusik ikke blot er for ungdommen.
På den officielle bootleg-udgivelse fra 2008 ´Tell Tale Signs´ var han igen aktuel i sin samtid. Christian Braad
Thomsen og Asger Schnacks bog om Bob Dylan udgav oprindeligt bogen om Dylan i 1998. I denne anden,
gennemreviderede udgave er der tilføjet 20 plader. Bogen vil derfor være uundværlig for både gamle og nye

læsere.

 

Bob Dylan debuterede i 1962 med et album af overvejende gamle
blues- og folkesange. Han blev forsanger i 1960'ernes ungdomsoprør
med ´Blowin in the Wind´ og ´The Times They Are A Changin´ og
han satte gang i den elektriske rock med ´Like a Rolling Stone´. Han
indspillede psykedelisk musik under streng kunstnerisk kontrol med
dobbeltalbummet ´Blonde on Blonde´ (1966) og i slutningen af årtiet
gik han i den modsatte grøft og bragte den forkætrede countrymusik

til ære og værdighed med ´Nashville Skyline´. Nogle af hans
vigtigste plader udkom i 1970'erne ikke mindst mesterværket ´Blood
on the Tracks´. I 1980'erne udsendte han en række kristne plader, og
i 1990'erne viste han med ´Time Out of Mind´, at han tør være sin
alder bekendt, og at rockmusik ikke blot er for ungdommen. På den



officielle bootleg-udgivelse fra 2008 ´Tell Tale Signs´ var han igen
aktuel i sin samtid. Christian Braad Thomsen og Asger Schnacks bog
om Bob Dylan udgav oprindeligt bogen om Dylan i 1998. I denne
anden, gennemreviderede udgave er der tilføjet 20 plader. Bogen vil

derfor være uundværlig for både gamle og nye læsere.
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