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Joni Mitchell David Yaffe Hent PDF Forlaget skriver: Joni Mitchell, født 1943, er den mest indflydelsesrige
kvindelige singer-song writer, siden rockmusikkens begyndelse. Hun blev en stjerne allerede i

folkemusiktiden i 1960’erne. Hun fyldte utroligt meget i den tidlige rock & flower power-tid i Californien, og
senere i livet kom hun, som den stærke guitarspiller og komponist hun var, til at spille en stor rolle i

fusionsjazzen, hvor hun indspillede plader med alle de store stjerner, Jaco Pastorius, Wayne Shorter og Herbie
Hancock.

Bogen er en fortælling om Joni Mittchells liv, fra hun fødes i Canada som Roberto Andersson, får
børnelammelse, får sin første guitar og lærer sig selv at spille, tager til folkfestivaller, bliver gravid, skifter
navn, bortadopterer sin datter og ender eller begynder i New York, hvor hun endelig bryder igennem, efter at

Judy Collins indspiller hendes sang ”Both Sides, Now”, der når toppen af salgslisterne. 
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