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Musikk og identitet Even Ruud Hent PDF Forlaget skriver: Musikk berører oss på mange måter, som uttrykk
både for følelser og tilhørighet. Vi omtaler gjerne musikken vi hører på som ´vår musikk´, enten den består av

digitale spillelister, en vinylsamling eller en bunke med CD-er. Musikk er identitet.

Boken kom ut for første gang i 1997 og har nærmest blitt en klassiker på sitt felt i Norge. Denne utgaven er
oppdatert og utvidet, med hensyn til eksempler, teori, faglige perspektiver og teknologisk utvikling.

I en tid der musikk spiller en stadig viktigere rolle i samfunnet og i folks hverdagsliv, blir den også et mer
sentralt element i opplevelsen av egen identitet, en måte å fortelle om ens eget liv på. Forfatteren tar

utgangspunkt i et materiale der en rekke mennesker forteller om sine små og store musikkopplevelser, og gir
også en skisse av sin egen musikalske selvbiografi. Basert på nyere forskning viser han hvordan musikk i dag

utgjør et viktig element når folk skal konstruere egne livsfortellinger.
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