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Bravo Mozart Peter Dürrfeld Hent PDF "Så lytter vi i stilhed til musikken. Og jeg bevæger mig i tankerne
tilbage til 1781, hvor Wolfgang lige var dukket op i Wien, hans første forrygende år i hovedstaden, men alle
dets muntre slagsmål med kolleger og arbejdsgivere, med den intensive kamp for adelens gunst og kejserens

opmærksomhed, et år med opblomstrende karriere og blomstrende kærlighed…"

"Bravo Mozart" fortæller om enhver Mozart-fans drøm – at rejse tilbage i tiden til 1780‘ernes Wien og
komme helt tæt på den store komponist og de spændende mennesker, han mængede sig med. Bogen er

samtidig en drømmende fortælling om Mozarts begivenhedsrige liv set med nutidige øjne.

Den danske forfatter Peter Dürrfeld (f. 1942) er uddannet lærer og underviste i en lang årrække på N. Zahles
Gymnasieskole i København. Peter Dürrfeld debuterede som forfatter i 1976 med romanen "Kandidaten", og

siden er det blevet til en perlerække af romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit forfattervirke
interesserer Peter Dürrfeld sig i høj grad for skak og musik, hvilket han har udgivet et utal af bøger og artikler

om, blandt andet for Kristeligt Dagblad og Information.

 

"Så lytter vi i stilhed til musikken. Og jeg bevæger mig i tankerne
tilbage til 1781, hvor Wolfgang lige var dukket op i Wien, hans
første forrygende år i hovedstaden, men alle dets muntre slagsmål
med kolleger og arbejdsgivere, med den intensive kamp for adelens
gunst og kejserens opmærksomhed, et år med opblomstrende karriere

og blomstrende kærlighed…"

"Bravo Mozart" fortæller om enhver Mozart-fans drøm – at rejse
tilbage i tiden til 1780‘ernes Wien og komme helt tæt på den store
komponist og de spændende mennesker, han mængede sig med.

Bogen er samtidig en drømmende fortælling om Mozarts
begivenhedsrige liv set med nutidige øjne.

Den danske forfatter Peter Dürrfeld (f. 1942) er uddannet lærer og
underviste i en lang årrække på N. Zahles Gymnasieskole i

København. Peter Dürrfeld debuterede som forfatter i 1976 med
romanen "Kandidaten", og siden er det blevet til en perlerække af

romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit forfattervirke
interesserer Peter Dürrfeld sig i høj grad for skak og musik, hvilket
han har udgivet et utal af bøger og artikler om, blandt andet for

Kristeligt Dagblad og Information.
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