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Bamse Poul Blak Hent PDF I sommeren og efteråret 2010 så Bamse og Poul Blak en del til hinanden. De var
venner gennem et langt liv og havde besluttet i fællesskab at lave bogen:

Flemming BAMSE Jørgensen fortæller sit liv til Poul Blak.

Biografien om Bamse rummer en liv og tegner et portræt af en bredt favnende, folkelig kunstner, der livet
igennem kæmpede for det, han mente var hans livsopgave. At sprede kærlighed, sang og glæde til alle, der

havde lyst til at lytte og være med. Det var ikke let, selvom det så sådan ud.
I bogen lykkes det Poul Blak at komme helt ind bagved og forstå, hvordan musikken og sangene satte Bamse

i en tilsyneladende trådløs forbindelse til det fællesskab, der tog ham til hjertet.

Flemming "Bamse" Jørgensen, Danmark, Randers, adoption, Bamses Venner, musik, pop, popmusikere,
orkestre, sangere, rock, rockmusikere, Melodi Grand Prix, erindringer, 1900-1999, 2000-2009
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