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Beatlemania Rasmus Rosenørn Hent PDF Kloden rundt gik unge i ekstase over det, voksne så som fire
langhårede og middelmådige musikere. Også i Danmark skreg pigerne sig hæse, da The Beatles den 4. juni
1964 lagde K.B. Hallen ned. Og mere end det. Med jeans, langt hår og arbejderbaggrund gav Beatlemania
ungdommen frihed til et taktfast nej tak til autoriteter i 1960’erne og 1970’erne. The Beatles var med hele
vejen, da ungdom blev anerkendt som værdifuld i en tid, hvor kvinder vristede sig fri af normer, og pop blev
et kvalitetsstempel. I dag er der ikke meget Yesterday over She loves you og alle de andre populære sange.

Og når bandet bruges politisk eller kommercielt, kan der næsten gå Beatlemania i nutiden.

Lyt med, når Rasmus Rosenørn, museumsinspektør på RAGNAROCK, Museet for pop, rock &
ungdomskultur, skruer op for historien om pop, pigtråd og især Beatlemania.
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