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Jazzen i blodet Erik Wiedemann Hent PDF Forlaget skriver: "Jazzen i blodet" er en samling af den
legendariske jazzanmelder Erik Wiedemanns mest markante anmeldelser. Det er en kronologisk rejse i
jazzens historie fortalt af en jazzentusiast, der både har jazzen i blodet, men også kan hæve sig over sit

personlige forhold til musikken og beskrive den for andre musikelskere. "Jazzen i blodet" giver således både
en større indsigt i jazzmusikkens udvikling og dens største skikkelser og er samtidig en personlig

kærlighedserklæring til den musik, der har spillet så stor en rolle i Erik Wiedemanns liv.

Christian Braad Thomsen står bag "Jazzen i blodet", som er blevet til i samarbejde med Copenhagen
Jazzhouse.Den danske filminstruktør og filmproducent Christian Braad Thomsen (f. 1940) debuterede som
forfatter i 1971. Han er uddannet fra Den Danske Filmskole, har været direktør for Odense Film Festival og
medlem af Statens Kunstfonds repræsentantskab. I 1991 kom han på Kulturministeriets livsvarige ydelse.Erik
Wiedemann er magister i litteraturhistorie. Siden 1948 har han skrevet om jazz i flere tidsskrifter og været
medarbejder ved Radioens Jazzklub. Han har desuden været jazzanmelder i Information og medredaktør på

"Jazzens hvem hvad hvor".
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