
Selvbiografi
Hent bøger PDF

Neil Young

Selvbiografi Neil Young Hent PDF Forlaget skriver:

Neil Young, et ikon i rock- og popkulturens historie, giver i denne længeventede selvbiografi et
kalejdoskopisk billede af sit privatliv og sin musikalske karriere, der spænder over årene med bands som

Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash & Young og Crazy Horse.

Læseren følger ham fra det snedækkede Ontario til de LSD-spækkede boulevarder i de sene 1960´eres Los
Angeles og videre til det uforstyrrede paradis i vore dages Hawaii. Uforbeholden, åndrig og åbenhjertig

indtager Neil Youngs memoirer en plads ved siden af Bob Dylans og Keith Richards´ klassiske
erindringsbøger.  

Om forfatteren: 

Neil Young er født i Toronto, Canada, i 1945. I 1966 flyttede han til Californien, hvor han var med til at stifte
bandet Buffalo Springfield. I 1969 indledte han en solokarriere, der har givet ham stjernestatus. Sideløbende
har han været fjerde medlem i den succesrige kvartet Crosby, Stills, Nash & Young. Han er optaget hele to
gange i The Rock and Roll Hall of Fame, hvor han beskrives som ´en af rock´n´rolls største sangskrivere og

performere´. Neil Young anses for en af de mest indflydelsesrige musikere i sin generation. 
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