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På sporet af James Brown og den amerikanske soul James McBride Hent PDF Soul Brother Number One,
James Brown, skabte en musikalsk genre. Han spillede sammen med de store – fra Pee Wee Ellis over Jimmy
Nolen til Maceo Parker – og da han døde, sprang Michael Jackson øjeblikkeligt på et fly for at vise ham den

sidste respekt.  I dag står hans musik tilbage som den mest samplede i verden.

Forfatteren rejser i denne bog gennem USA i James Browns fodspor. Her viser han, hvordan Browns sjæl og
musik er forankret i den jord, han kom fra.

James McBrides fortælling er på samme tid historien om The Hardest Working Man in Showbusiness og en
skildring af det sorte USA, Brown kom fra. Det er en personlig rejse ind i landets historie, hvor racismen altid

ulmer under overfladen, og hvor fattigdom blandt sorte  stadig er en realitet.

“Et ukonventionelt og fascinerende portræt af Soul Brother Number One og betydningen af hans storhed og
fald.”

Kirkus Review

“En vigtig bog om en vigtig aktør i den amerikanske musikhistorie og om amerikansk kultur.”
The Boston Globe

“En tour de force i kulturel reportage.”
The Seattle Times

“Tankevækkende og undersøgende.”
The New York Times Book Review

“En uforfærdet journalistisk magtdemonstration.”
USA Today

“Oplysende ... dragende.”
The Washington Post

“En vidunderligt skrevet reportage, der viser os glimt af Browns modsætningsfyldte genialitet.”
O: The Oprah Magazine

James Brown, The Hardest Working Man in Showbusiness,
høstede 45 guldplader,

havde 16 hit, der blev nr. 1 på Billboard,
solgte mere end 200 millioner plader,

indspillede 321 album
og skrev 832 sange.

 

Soul Brother Number One, James Brown, skabte en musikalsk genre.
Han spillede sammen med de store – fra Pee Wee Ellis over Jimmy
Nolen til Maceo Parker – og da han døde, sprang Michael Jackson
øjeblikkeligt på et fly for at vise ham den sidste respekt.  I dag står

hans musik tilbage som den mest samplede i verden.



Forfatteren rejser i denne bog gennem USA i James Browns fodspor.
Her viser han, hvordan Browns sjæl og musik er forankret i den jord,

han kom fra.

James McBrides fortælling er på samme tid historien om The
Hardest Working Man in Showbusiness og en skildring af det sorte
USA, Brown kom fra. Det er en personlig rejse ind i landets historie,

hvor racismen altid ulmer under overfladen, og hvor fattigdom
blandt sorte  stadig er en realitet.

“Et ukonventionelt og fascinerende portræt af Soul Brother Number
One og betydningen af hans storhed og fald.”

Kirkus Review

“En vigtig bog om en vigtig aktør i den amerikanske musikhistorie
og om amerikansk kultur.”

The Boston Globe

“En tour de force i kulturel reportage.”
The Seattle Times

“Tankevækkende og undersøgende.”
The New York Times Book Review

“En uforfærdet journalistisk magtdemonstration.”
USA Today

“Oplysende ... dragende.”
The Washington Post

“En vidunderligt skrevet reportage, der viser os glimt af Browns
modsætningsfyldte genialitet.”

O: The Oprah Magazine

James Brown, The Hardest Working Man in Showbusiness,
høstede 45 guldplader,

havde 16 hit, der blev nr. 1 på Billboard,
solgte mere end 200 millioner plader,

indspillede 321 album
og skrev 832 sange.
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