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“Mor kom fra et hjem med klaver, min far fra ét med øretæver!”

Spændt ud i denne dobbelthed voksede den verdenskendte danske komponist Poul Ruders op i København i
50´erne og 60´erne.

Poul Ruders fortæller veloplagt og ærligt om sit liv, om sine fiaskoer og om sine sejre – ikke mindst, når hans
kompositioner bliver opført i verdens store koncertsale. Fx bliver operaen Tjenerindens fortælling (uropført i

2000 som den første nyskrevne danske opera i over 30 år). Allerede i oktober 2018 fik Tjenerindens
Fortælling sin australske premiere i Melbourne, ved Yarra Valley Opera Festival, og den er planlagt opsat i
årene 2019-22 på scener i Boston, København, San Francisco, Melbourne, Toronto – og andre operahuse
følger trop. I sommeren 2019 får hans seneste og femte opera The Thirteenth Child urpemiere i Santa Fe i

USA, og i 2021 får den dansk premiere på Odeon i Odense.

Bogen er udgivet i anledning af Poul Ruders 70 års fødselsdag.
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