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Mesteren Annie Brøndsholm Hent PDF Forlaget skriver: Tusinder af musikelskende danskere har lyttet til
hans brillante trompetspil, i radio, tv, i de store symfoniorkestre både i Danmark og i udlandet, og ikke mindst

hans 27 år som solotrompetist i Det kgl. Kapel.

Bogen er baseret på interviews med Knud Hovaldt selv og en række mennesker, som har betydet meget for
hans professionelle liv. Den er rigt illustreret, og man møder mange af de store verdensnavne inden for

musikken.

Bogen er uhøjtidelig og let læselig, og den vil være den helt rigtige gave til den generation af musikelskende
danskere, der også ved utallige kirkekoncerter rundt omkring i landet har nydt hans unikke klang på

trompeten i makkerskab med sønnen Gorm.

Hans musikalske talent og udprægede humoristiske sans er en gave, en uudtømmelig rigdom som formidles
til læseren.

MESTEREN beskriver denne store trompetists virke med musikken i det 20.århundredes musikliv.
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