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Musik & Stilhed Rose Tremain Hent PDF Forlaget skriver: Det handler om din, om min historie tilsat en god
portion fiktion. Om vores konge Christian d. 4 og hans kælling Kirsten Munk. Om intrigante spil ved hoffet

og om passion mellem mennesker.

Men Musik og stilhed er også historien om Christian den 4.s orkester, der sidder i kælderen på Rosenborg Slot
og spiller musik, som når de kongelige saloner gennem luftkanaler; og en historie om spirende kærlighed

mellem én af kongens musikere og én af Kirsten Munks hofdamer.

IMusik og stilhed går store historiske begivenheder hånd i hånd med små personlige oplevelser. Alt sammen
fortalt af fire stemmer: kongens, kællingens, hofdamens og musikerens.

Forfatteren Rose Tremain fik lagt kimen til historien, da hun besøgte Danmark i efteråret 1990. Her fik hun
fortalt historien om kongen og hans musikere. Kontrasten mellem de usynlige musikere nede i mørket og den
magtfulde mand ovenpå fascinerede hende. Hun modtog den fornemme Whitbread-pris i 2000 forMusik og

stilhed.
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