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Meddelelsen om David Bowies død d. 10 januar 2016 kom som et chok. I såvel den trykte presse som på de
elektroniske medier gav en meget stor mængde mennesker udtryk for en fornemmelse af tab, båret af følelsen

af, at den skrivendes historie var uløseligt forbundet med David Bowie og hans kunst.

 

Changes - En bog om Bowie er et forsøg på at indkredse, hvad der gjorde ham så unik, set fra en række
væsensforskellige perspektiver.

 

Bogens redaktører har begge været fans af David Bowie siden midten af 1970erne og har fulgt karrierens op-
og nedture, kender værket ud og ind, har set videoerne og filmene og været til et hav af mandens koncerter

siden de første to af slagsen i Falkoner Teatret i april 1976.

 

Respekterede forfattere fra kulturlivet belyser med dybdeborende tekster forskellige aspekter af David Bowies
værk, belyser sangeren, sangskriveren, digteren, stilikonet, performeren og skuespilleren. Blandt skribenterne

finder man Kristian Leth, Jakob Levinsen, Asger Schnack, Niels Fez Petersen og Per Juul Carlsen.

 

Med kortere bidrag fortæller kendte Bowie-entusiaster om deres helt særlige "Bowie moment". Det specielle
øjeblik, hvor manden brændte igennem og gjorde et uudsletteligt indtryk. Skribenterne tæller her Anya
Mathilde Poulsen, Bisse, Katrine Nyland Sørensen, Lars Bukdahl, Pernille Jensen, Benn Q. Holm og flere

andre, tyve stemmer i alt.

 

Det hele redigeres sammen og redigeres af journalisterne, musikanmelderne og forfatterne Klaus Lynggard og
Henrik Queitsch, der begge har været fans af David Bowie siden midten af 1970erne og har fulgt karrierens
op- og nedture, kender værkerne ud og ind, har set videoerne og filmene og været til et hav af mandens

koncerter siden de første to af slagsen i Danmark i Falkoner Teatret i april 1976.
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