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Jazz og jazzfolk Erik Wiedemann Hent PDF Hvor kommer jazzen fra?
Hvorved er jazzen forskellig fra europæisk musik?

Hvad er riffs, growl, blå toner, wa-wa, swing, drive, strolling, breaks, stop time med mere?
Hvorfor er jazzen en kollektiv musik?

Hvoraf kommer de sorte musikeres overlegenhed inden for jazzen?
Er jazzen en selvstændig kunstform?

Disse og mange andre spørgsmål bliver besvaret i "Jazz og jazzfolk".

"Jazz og jazzfolk" er den første omfattende, detaljerede og systematiske indføring i jazzen på dansk.

"Jazz og jazzfolk" er inddelt, så stoffet er let overskueligt og let læst. Således behandles i et afsnit hen ved
300 af jazzens vigtigste musikere efter det instrument, de spiller.

Erik Wiedemann er magister i litteraturhistorie. Siden 19848 har han skrevet om jazz i flere tidsskrifter og
været medarbejder ved Radioens Jazzklub. Han har desuden været jazzanmelder i Information og

medredaktør på "Jazzens hvem hvad hvor".
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