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Den 9. juni 2015 er det 150 år siden, den største danske klassiske komponist blev født, og allerede fra oktober
2014 fejres Carl Nielsen-jubilæet med en lang række koncerter og opførelser af hans værker i de danske

koncerthuse. I den anledning har Peter Dürrfeld skrevet denne lille biografi om den store dansker, der via sit
musikalske geni arbejdede sig ud af fattige fynske kår blandt spillemænd og musikanter og satte Danmark på
det musikalske verdenskort. Det var melodien til Jens Vejmand, der i 1907 blev hans folkelige gennembrud,
men også operaerne Maskarade og Saul og David foruden Nielsens mange viser, koncerter og symfonier

spilles og opføres stadig den dag i dag.

Den lille Carl Nielsen rummer foruden biografiske anekdoter om komponistens rivaler og mentorer, om hans
kærlighedsliv og samtidens syn på hans dengang moderne musik også en værkgennemgang, der fungerer som

en lille indføring i hans musikalske univers.

Bogen indeholder en komplet FS-fortegnelse over Carl Nielsens værker.
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