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Beatles for alle 2 Per Wium Hent PDF "Den meget brugte Beatles-foredragsholder Per Wium øser ud af sin
viden og gennemgår systematisk en lang række af gruppens numre... Det er en meget grundig og absolut

sober bog, der emmer af begejstring for musikken". Per Månson, Dansk BiblioteksCenter

"En flot, væsentlig større og revideret udgave... Ud over de nye sange, som analyseres, og flere kapitler,
indeholder bogen også Per Wiums blændende skarpe, musikalske iagttagelser af Paul McCartney-koncerten
2015 på Roskilde Festivalen.... et MUST for enhver, som holder af Beatles-musik og stadig ønsker at lytte

med nye ører". Poul Nowack, Fan Club for dansk pigtrådsmusik, Facebook

"Et sandt overflødighedshorn af tips til, hvorfor The Beatles´ lyd er så speciel. Per Wiums force er, at han
evner at forklare det svært forståelige enkelt på en måde, så min hjerne omsider kan forstå, hvad det er, mine

ører kan lide at høre!". Søren Mathiesen, BEATLES AGAIN, Dansk Fanklub, Facebook

"Gaveforslag til den Beatles-glade onkel... en let-læselig og ganske underholdende bog - også det
hjerteblødende forsvar for Ringo Starrs kvaliteter...". Henrik Friis, GAFFA

"Det er livsbekræftende at opleve, at alle jer, der er født efter Beatles, har tilegnet jer gruppens fantastiske
musik og bliver inspireret af den til ny, god musik. Denne bog er et godt, lille bidrag til at blive husket på,

hvor stor musikken er. Tak til Per Wiums fine opdatering af bogen, og ja: Beatles ER for alle." Peter
Elmelund, bibzoom.dk
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