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Brock. Meninger om musik 1974-99 Torben Bille Hent PDF "Brock. Meninger om musik 1974-99" er en
samling af musikanmeldelser inden for den (in)famøse rockgenre, skrevet af en af de mest prominente
musikanmeldere i Danmark, Torben Bille. Musikgenren har aldrig været stillestående, og det er denne

samling et trykt bevis på - med alt lige fra haglende kritik til lidenskabelig entusiasme giver bogen et billede
af tendenser i tiden og musikkens udvikling igennem de sidste tre årtier af det tyvende århundrede. Torben
Bille (1949-2013) var især kendt for sin rolle i kulturlivet som musikanmelder og havde en varieret karriere
for mange danske blade, aviser og magasiner i flere forskellige roller, blandt andet som redaktionssekretær,
redaktør, redaktionschef, men var måske primært kendt som musikanmelder. I dette erhverv arbejdede han

blandt andet for avisen Politiken. Udover dette udgav Torben Bille både faglitteratur og op igennem
1970‘erne udgav han tre digtsamlinger.
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