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Bent Fabricius-Bjerre Danni Travn Hent PDF Forlaget skriver: Næsten 100 års dansk kulturhistorie er samlet i
Bent Fabricius-Bjerre. Foruden at være komponisten bag eviggrønne melodier som ´Matador´, ´Olsen-
banden´ og ´Forelsket i København´ har han haft en karriere som tv-stjerne, produceret store film- og

teatersucceser og skabt verdenshits.

Efter årtusindskiftet trak han en ny generation på dansegulvet med ´Jukebox´ og fik alle til at flække af grin
som cool jetsetkonge i ´Klovn - The Movie´. Bent Fabricius-Bjerre - en biografi skildrer for første gang denne
kulørte rejse via hovedpersonen selv og en lang række mennesker omkring ham. I centrum er et sind gjort af
et særligt slidstærkt stof. For uanfægtet af professionel eller privat modstand har Bent Fabricius- Bjerre

konstant kæmpet sig fremad inden for både kunst- og forretningsverdenen. Derfor står han i dag som et ikon.  

Som Bodil-komitéen skrev, da han modtog sin Æres-Bodil i 2013:  »Hvis der havde været en pris for at gøre
det lidt sjovere, lidt smukkere og lidt mere elegant at være dansker, så skulle den gå til Bent Fabricius-

Bjerre.«
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