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Beatles for alle - en introduktion til gruppens musik Per Wium Hent PDF "BEATLES FOR ALLE – en
introduktion til gruppens musik" henvender sig til alle mennesker, der på tværs af generationer og baggrund

elsker The Beatles’ musik. En letlæselig bog, der ikke kræver teoretiske forudsætninger hos læseren.
Bogen fortæller om "lyden af The Beatles", om deres musikalske udvikling, om partnerskabet

Lennon/McCartney og flere generelle emner, der er vigtige for gruppen og dens musik.
Desuden indeholder bogen en gennemgang af de 14 officielle Beatles-album med særlig fokus på en lang

række udvalgte sange.

The Beatles blev dannet i Liverpool i slutningen af 1950'erne af John Lennon guitar, sang, Paul McCartney
bas, guitar, sang, George Harrison guitar, sang og fra 1962 Ringo Starr trommer og sang. Under navnet The
Beatles optrådte gruppen fra 1960 på flere musiksteder, bl.a. i Hamburg (Star Club) og i hjembyen Liverpool
(The Cavern), og fik her mange lokale fans. I 1961 blev forretningsmanden Brian Epstein (1934-67) deres
manager, og han introducerede dem til pladeselskabet EMI, som tegnede kontrakt med gruppen. The Beatles

indspillede plader fra 1962 til 1969. Gruppen blev officielt opløst 10. april, 1970

BEATLES FOR ALLE behandler gruppens karriere i tre afsnit:

1962 – 1964 Sangskrivningen modnes
1965 – 1967 Innovation og udvikling, verdens førende trendsættere

1968 – 1970 Uenigheder og opløsning

Per Wium har været musiker i en række danske rockbands. Han har været studievært i DRs musikafdeling og
beskæftiget sig med klassisk musik, jazz, verdensmusik, pop og rock. I da holder han foredrag om The

Beatles og deres musik.
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