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Det bliver et nej tak herfra Ole Rosenstand Svidt Hent PDF Anders Gregorius – dommer i Nationalradioens
populære musiktalentshow Overnight Sensation – vågner en dag op i et mørkt lokale med hænderne bundet

på ryggen.

Søren Understrup – musikchef på Nationalradioen – modtager kort efter nogle billeder med et indhold, han
meget nødigt vil mindes om.

Leo – journalist på musikmagasinet Beat – er lige blevet fyret på grund af en presset økonomi.

Måske skulle Leo undersøge, hvorfor Overnight Sensation pludselig stopper, og hvorfor Søren Understrup
overraskende vælger at opsige sin stilling.

"Det bliver et nej tak herfra" er en satirisk krimi fra den danske musikbranche. En verden, hvor pengene er
små, egoerne store, og alle drømmer om 15 minutters berømmelse – eller lidt mere. Ole Rosenstand Svidt har

hentet inspiration fra sit mangeårige arbejde på musikmagasinet Gaffa. Romanen er dog ren fiktion.

Ole Rosenstand Svidt (f. 1974) er cand.mag. i æstetik og kultur og har siden 1997 været tilknyttet
musikmagasinet Gaffa. Han debuterede i 2011 med romanen "Indbrud", der blandt andet blev tildelt fire

hjerter i Politiken under overskriften "Indbrud leder til sammenbrud i veloplagt debut".

 

Anders Gregorius – dommer i Nationalradioens populære
musiktalentshow Overnight Sensation – vågner en dag op i et mørkt

lokale med hænderne bundet på ryggen.

Søren Understrup – musikchef på Nationalradioen – modtager kort
efter nogle billeder med et indhold, han meget nødigt vil mindes om.

Leo – journalist på musikmagasinet Beat – er lige blevet fyret på
grund af en presset økonomi.

Måske skulle Leo undersøge, hvorfor Overnight Sensation pludselig
stopper, og hvorfor Søren Understrup overraskende vælger at opsige

sin stilling.

"Det bliver et nej tak herfra" er en satirisk krimi fra den danske
musikbranche. En verden, hvor pengene er små, egoerne store, og
alle drømmer om 15 minutters berømmelse – eller lidt mere. Ole

Rosenstand Svidt har hentet inspiration fra sit mangeårige arbejde på
musikmagasinet Gaffa. Romanen er dog ren fiktion.

Ole Rosenstand Svidt (f. 1974) er cand.mag. i æstetik og kultur og
har siden 1997 været tilknyttet musikmagasinet Gaffa. Han

debuterede i 2011 med romanen "Indbrud", der blandt andet blev
tildelt fire hjerter i Politiken under overskriften "Indbrud leder til



sammenbrud i veloplagt debut".
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