
H.C. Andersen og musikken
Hent bøger PDF

Gustav Hetsch

H.C. Andersen og musikken Gustav Hetsch Hent PDF Forlaget skriver: "Blandt H.C. Andersens efterladte
papirer var et lille blad med hans håndskrift, men uden datum eller overskrift; det synes at indeholde en

frenologisk beskrivelse af hans organer og anlæg; bl.a. angives her under nr. 28 hans ‘tonesans‘ som ‘meget
stor‘."

De fleste tænker kun på H.C. Andersen som digter og fortæller, men han prøvede kræfter med mange andre
kunstarter, før han opdagede, at det var det skrevne ord, der var hans sande styrke. Foruden skuespil og

balletdans var H.C. Andersen optaget af sine evner som musiker. Gustav Hetsch fortæller historien om vores
største digters romance med musikken. Gustav Stefan Peter Nyeland Hetsch (1867-1935) var en dansk

musikkritiker og forfatter. Gustav Hetsch anmeldte musik for dagbladene Dagens Nyheder og Nationaltidende
og udgav flere bøger om musik. Han debuterede i 1900 med bogen "Haydn" og herefter fulgte bøger om

blandt andre Beethoven og Peter Heise.

 

Forlaget skriver: "Blandt H.C. Andersens efterladte papirer var et
lille blad med hans håndskrift, men uden datum eller overskrift; det
synes at indeholde en frenologisk beskrivelse af hans organer og
anlæg; bl.a. angives her under nr. 28 hans ‘tonesans‘ som ‘meget

stor‘."

De fleste tænker kun på H.C. Andersen som digter og fortæller, men
han prøvede kræfter med mange andre kunstarter, før han opdagede,

at det var det skrevne ord, der var hans sande styrke. Foruden
skuespil og balletdans var H.C. Andersen optaget af sine evner som
musiker. Gustav Hetsch fortæller historien om vores største digters
romance med musikken. Gustav Stefan Peter Nyeland Hetsch (1867-

1935) var en dansk musikkritiker og forfatter. Gustav Hetsch
anmeldte musik for dagbladene Dagens Nyheder og Nationaltidende
og udgav flere bøger om musik. Han debuterede i 1900 med bogen
"Haydn" og herefter fulgte bøger om blandt andre Beethoven og

Peter Heise.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=H.C. Andersen og musikken&s=dkbooks

