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Gadedrengen Anja Louise Rasmussen Hent PDF De fleste af os kender Kim Larsens sange, vi synger med på
dem og bruger dem i forskellige sammenhænge – til bryllupper og ved begravelser. En ting er sikkert, hans

musik går rent ind hos unge og gamle. Gadedrengen er en historie om Kim Larsen, hans barndom, ungdom og
voksenliv. Kim Larsen er vokset op i den indre by i København i en familie med stolte traditioner for at
fortælle historier om de gamle danske og græske guder, H.C. Andersens eventyr, folkeeventyr og om
stjernerne på himlen. Historien kommer omkring betydningsfulde oplevelser i Kim Larsens liv fra

højskoleophold, livet som skolelærer, fattig musiker og de mennesker, han møder, som gør en forskel i hans
liv; vejen mod stjernerne, succesen og berømmelsen på godt og ondt. Gadedrengen er udgivet i serien
Greyline. En serie med en lang række titler i forskellige genrer fra frilæsning og temalæsning over
emnearbejde om f. eks demokrati, medborgerskab, historiske emner og socialrealisme. 1. oplag 2015
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