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Jokeren og tyven Victor Maymudes Hent PDF Bob Dylan fremstår trods sin status som en af de største og
mest indflydelsesrige musikere gennem historien stadig som en lukket og fjern person omgærdet af mystik.
Han åbner sjældent op. Man kommer aldrig tæt på. Victor Maymudes gjorde. Han var Dylans tour manager,
rejsekammerat og nære ven gennem næsten 40 år. Fra de første dage i 60’ernes Greenwich Village og frem til
slutningen af 90’erne. Jokeren og tyven er en førstehåndsberetning, der bidrager med hidtil ukendte detaljer
og samtidig nuancerer den store og allerede kendte fortælling om Dylans kunstneriske og personlige liv. Da
Victor Maymudes døde i 2001, efterlod han sig et unikt materiale i form af 24 timers båndoptagelser, der
skulle danne grundlag for hans bog om Dylan. Sønnen Jacob påtog sig – med udgangspunkt i Victors

optagelser – opgaven at skrive den bog, som faderen aldrig fik færdiggjort. Jokeren og Tyven er en særegen
beretning, der skriver sig ind i den enorme mængde af Dylan-litteratur i kraft af sin specielle

tilblivelseshistorie og Victor Maymudes’ berømte båndoptagelser. Men først og fremmest er den et originalt
og stærkt fortalt portræt af tiden, af Victor selv og af hans liv med kunstneren og mennesket Bob Dylan.

 

Bob Dylan fremstår trods sin status som en af de største og mest
indflydelsesrige musikere gennem historien stadig som en lukket og

fjern person omgærdet af mystik. Han åbner sjældent op. Man
kommer aldrig tæt på. Victor Maymudes gjorde. Han var Dylans tour
manager, rejsekammerat og nære ven gennem næsten 40 år. Fra de
første dage i 60’ernes Greenwich Village og frem til slutningen af
90’erne. Jokeren og tyven er en førstehåndsberetning, der bidrager
med hidtil ukendte detaljer og samtidig nuancerer den store og

allerede kendte fortælling om Dylans kunstneriske og personlige liv.
Da Victor Maymudes døde i 2001, efterlod han sig et unikt materiale
i form af 24 timers båndoptagelser, der skulle danne grundlag for
hans bog om Dylan. Sønnen Jacob påtog sig – med udgangspunkt i



Victors optagelser – opgaven at skrive den bog, som faderen aldrig
fik færdiggjort. Jokeren og Tyven er en særegen beretning, der

skriver sig ind i den enorme mængde af Dylan-litteratur i kraft af sin
specielle tilblivelseshistorie og Victor Maymudes’ berømte

båndoptagelser. Men først og fremmest er den et originalt og stærkt
fortalt portræt af tiden, af Victor selv og af hans liv med kunstneren

og mennesket Bob Dylan.
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