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Breve fra Springsteen-land S\u00f8ren Geckler Hent PDF Skrevet af Søren Geckler. Søren Geckler har fulgt
Springsteens turné i Amerika og Europa, og han har løbende gjort sig tanker om manden og musikken

gennem sine breve til en ven. Bruce Springsteen er elsket og anerkendt som en fremragende sangskriver og en
nærmest enestående entertainer. Fejret og respekteret som en levende del af rockens nutid gennem fyrre år.
Hyldet med et årligt symposium på hjemstavnens universitet. Søren Geckler har fulgt Springsteens turné i
Amerika og Europa, og han har løbende gjort sig tanker om manden og musikken gennem sine breve til en

ven. Det er samtidig et ærligt og eftertænksomt portræt af det personlige forhold, man kan have til en
kunstner, og den måde, hvorpå det forandrer sig - og en selv - gennem livet. Uddrag af bogen: ". pludselig en

dag syntes jeg at høre min egen historie i "Backstreets". Det var vel, da jeg var i midten af tyverne, for
Springsteens plader begyndte at følge mig på den måde: Når jeg nåede den alder, han selv havde skrevet dem
i, var det, som om pladens univers for alvor åbnede sig for mig, og jeg kunne træde helt ind og ikke blot
betragte og lytte til historier og genkende følelser. I dag kan jeg stadig træde derind, og jeg har oplevet det

underlige, at pladen er blevet ældre sammen med mig. Dens vemod er også blevet en smule anderledes. Det er
sommeren mere end min egen ungdom, jeg hører." Om forfatteren: Søren Geckler (f. 1967) underviser til

daglig i dansk og fysik på Fredericia Gymnasium og skriver af og til en kronik eller en artikel til en avis. Han
har et fanatisk forhold til Springsteen, Dostojevskij og stor litteratur generelt. Tidligere har han udgivet en

ganske usælgelig digtsamling, men betragter Breve fra Springsteen-land som sin egentlige debut.
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