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Bob Dylan i Amerika Sean Wilentz Hent PDF Forlaget skriver: I bogen her placerer forfatteren Bob Dylan og
hans værk centralt i USA´s moderne historie. Udgangspunktet er det venstreorienterede musikmiljø i New
York under den store depression og 2. Verdenskrig, og Woodie Guthries, Pete Seegers og folkemusikkens

indflydelse på den unge Dylan. Så følger mødet med Allen Ginsberg og beatgenerationen, de store koncerter i
1960´erne og 70´erne og indspilningerne af  alle de kendteste albums, ikke mindst ´Blonde on Blonde´.

Dylans senere optagethed af 1920´ernes sorte bluesmusik og særligt Blind Willie McTell fører frem til hans
kristne periode, der igen trækker linjer tilbage til den amerikanske borgerkrig og de mange religiøse retninger

og vækkelser. Bogen fortæller undervejs om The Never Ending Tour, Dylans bøger, malerier og film og
slutter med de seneste indspilninger bl.a. ´Modern Times´, ´The Bootleg Series´ og ´Together Through Life´.
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