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Ridser i lakken! Frank Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Ridser i lakken! en bog uden for kategori. En
autobiografi om og af en ikke-kendis, der hylder både tiden og al den fantastiske rockmusik fra halvfjerdserne
og firserne, som desværre ikke findes mere. (1972 til 1987). Ikke nok med det, for begejstringen holder sig

ikke til de ”rigtige” bands som Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath og Pink Floyd. Næh, nej, for der er
såmænd også stor applaus til alt fra de tidlige heavy-orkestre som Saxon, Iron Maiden over Sex Pistols til

Puddelrockerne Whitesnake og hårdrockerne Rainbow. Samt selvfølgelig alt det midt imellem. Det
skrivetekniske greb er simpelt. Skrevet i datid men set i nutid med de øjne og den musikviden, forfatteren
havde dengang. Dertil tilsat krydderi af humor, anekdotiske fortællinger om den skæve og noget utilpassede

opvækst i provinsen og tidens større spørgsmål. Ridser i lakken!

 

Forlaget skriver: Ridser i lakken! en bog uden for kategori. En
autobiografi om og af en ikke-kendis, der hylder både tiden og al den
fantastiske rockmusik fra halvfjerdserne og firserne, som desværre

ikke findes mere. (1972 til 1987). Ikke nok med det, for
begejstringen holder sig ikke til de ”rigtige” bands som Deep Purple,
Led Zeppelin, Black Sabbath og Pink Floyd. Næh, nej, for der er
såmænd også stor applaus til alt fra de tidlige heavy-orkestre som
Saxon, Iron Maiden over Sex Pistols til Puddelrockerne Whitesnake
og hårdrockerne Rainbow. Samt selvfølgelig alt det midt imellem.
Det skrivetekniske greb er simpelt. Skrevet i datid men set i nutid
med de øjne og den musikviden, forfatteren havde dengang. Dertil
tilsat krydderi af humor, anekdotiske fortællinger om den skæve og
noget utilpassede opvækst i provinsen og tidens større spørgsmål.
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