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Stephen Johnson undersöker hur den ryske tonsättaren Dmitrij Sjostakovitjs musik tog form under Stalins
terrorregim och gestaltade det förtryckta folkets rädsla och hopp. Johnson skriver om musikens läkande
inverkan på människor som lider av psykisk ohälsa och berättar om hur Sjostakovitjs musik gav honom

oväntad styrka i en tillvaro med bipolär sjukdom. Med utgångspunkt i intervjuer med ännu levande musiker i
sovjetiska orkestrar och sin läsning av filosofer, psykoanalytiker och neurologer målar Johnson upp en

fängslande bild av en människas musik och dess förmåga att skänka mening och hopp åt en annan människas
liv. Stephen Johnson är musikkritiker, tonsättare och presentatör av musikprogram i engelska BBC. Jag tycker
mycket om denna lilla essä. Johnson är mycket kunnig, underhållande stimulerande. Det märks att han är van

att prata om svåra saker för en bred publik. Skickligt väver han bokens teman samman. Han är en god
skribent och jag hade inte tråkigt en sekund.

Inbunden bok Bo Ejeby Förlag. Sjostakovitj förändrade mitt liv.
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Sjostakovitj förändrade mitt liv Inbunden Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 7 butiker Betala
inte för mycket SPARA nu. En traumatisk förlossningsupplevelse gjorde det inte enklare att hitta balansen

igen vare sig fysiskt eller mentalt. Lägg i varukorgen. Sjostakovitj. Klimatvården förändrade mitt liv. Djordje
Zarkovic övers. Av Camilla Waldenström Publice. Stephen Johnson Helena Hansson övers. En dag stack en
vän d. Artikelnr E936. Skriv något som får läsarna att önska vad de vill läsa om i serien Önskereportaget sa
Nils nyhetschefen i veckan. Resan från Afghanistan till Sverige tog 10 månader. Aase Berg Boken som
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förändrade mitt liv Publicerad Bild 1 av 2 Läsglasögon på en av Carlos Castanedas böcker dock inte den
Aase Berg skriver om utan Journey to Ixtlan.
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