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Richard Strauss' orkesterværker Leif V.S. Balthzersen Hent PDF Hvordan lyder en fåreflok i et
symfoniorkester? Og hvordan lyder det, når Don Juan forfører tre kvinder og hjemsøges af deres spøgelser?
Dette og mere til får læseren svar på i denne bog, hvor musikhistoriker Leif V.S. Balthzersen øser af sin viden

om den senromantiske komponist Richard Strauss (1864-1949).

Og der er nok at dykke ned i, når man vil lære Strauss’ storslåede og ofte banebrydende orkestermusik at
kende. Richard Strauss satte alt i musik – romaner og skuespil, filosofi og selvportrætter, bjergvandringer,
vandfald og uvejr. Blandt hans orkesterværker er berømte tonedigte som "Don Juan", "Till Eulenspiegel",

"Tod und Verklärung", "Also sprach Zarathustra" og "Alpesymfonien".

"Richard Strauss’ orkesterværker. En brugsanvisning" er en lytteguide til musikelskere, der gerne vil blive
fortrolige med Strauss’ musikalske univers. Bogen ruster lytteren til at få endnu mere ud musikken – uanset

om man lytter hjemme i stuen eller i koncertsalen.
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