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Den lette musik Hent PDF Forlaget skriver: Den Lette Musik er titlen på en ny bog om easy-listening
musikken. En musikgenre, der er forkætret og kritiseret - fordi den af mange er anset for at være useriøs. En af

genrens store mestre Burt Bacharach blev i sin tid citeret for at sige, at hans musik skulle kunne spilles i
alverdens elevatorer - hvad siden fik kritikere til at døbe musikken til ´elevatormusik´ - hvad var absolut

nedsættende ment.

Men easy-listening musikken er bedre end sit rygte. Det mener mange musikkritikere og i bogen Den Lette
Musik argumenterer de for at genren bør vurderes på sine egne præmisser. Det er måske ofte tale om musik,

der ´kun tæller de lyse timer´, men derfor kan den sagtes være dybt raffineret - som f.eks. bossa nova-
musikken og andre former for eksotisk musik.

Bogen, der er redigeret af Ole Lindboe, indeholder bl.a. bidrag af musikkritikeren Klaus Lynggaard,
musikjournalisten Katrine Ring og Informations kulturredaktør, Katrine Nyland Sørensen.
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