
Musikens makt. RJ:s årsbok 2018
Ladda ner boken PDF

Jenny Björkman Arne Jarrick Alf Arvidsson Lars Berglund Peter
Bryngelsson

Musikens makt. RJ:s årsbok 2018 Jenny Björkman Arne Jarrick Alf Arvidsson Lars Berglund Peter
Bryngelsson boken PDF

 

Mängder av människor lyssnar på musik varje dag, en förkrossande
majoritet varje vecka, och en ansenlig minoritet hanterar själva ett
instrument om de inte sjunger. Musiken tar alltså stor plats i våra liv.
Bröllop, dop och begravningar inramas av musik. Musik kan göra
det lättare att träna, roligare att städa, och för en del behövs musik
för koncentrationens skull. Musik förlöser sorg, men det är också

musik som får arméer att gå i takt; den förstärker såväl positiva som
negativa känslor. Redan det lilla spädbarnet gungar spontant till

organiserat rytmiska ljud - så vad är musik för något och varför har
den sådan makt över oss människor? Om det handlar Riksbankens
Jubileumsfonds årsbok 2018. Forskare med bakgrund inom allt från

neurovetenskap, socialantropologi och musikvetenskap till
ekonomisk historia bidrar med texter om körsång, rave och liturgi,
om samhällets musikalisering och musikens roll för både hälsan och

det sociala, liksom svaret på varför det svänger.

Även utgiven som RJ:s vänbok till Göran Blomqvist (ISBN
9789170612565, 416 sidor).
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