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Når bare rocken ruller. Om og omkring Malurt Torben Bille Hent PDF I slutningen af 70’erne øvede Malurt
og frontmand Michael Falch deres inderlige energirock på Jagtvej 69, før gennembrudsalbummet

”Vindueskigger” katapulterede Falch og band fra det københavnske venstrefløjsmiljø til landets største
scener. Med sin skildring af Malurt på turné i 1983 udfolder Torben Bille bandets opstigning samt årtiets

fascination af intens undergang. Desuden beskriver bogen Michael Falchs duet med idolet Bruce Springsteen
i Forum.

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.

 

I slutningen af 70’erne øvede Malurt og frontmand Michael Falch
deres inderlige energirock på Jagtvej 69, før gennembrudsalbummet
”Vindueskigger” katapulterede Falch og band fra det københavnske
venstrefløjsmiljø til landets største scener. Med sin skildring af
Malurt på turné i 1983 udfolder Torben Bille bandets opstigning
samt årtiets fascination af intens undergang. Desuden beskriver

bogen Michael Falchs duet med idolet Bruce Springsteen i Forum.

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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