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OMSCHRIJVING

I’m Your Man beschrijft het uitzonderlijke leven van een van de invloedrijkste singer-songwriters van de
afgelopen vijftig jaar. Leonard Cohen is het genie achter klassieke songs als ‘Suzanne’, ‘Bird on a Wire’
en ‘Hallelujah’. In zijn songteksten verdiept hij zich in de essentiële zaken van het leven: seks, liefde,
religie, macht en de zin van het bestaan. Voordat hij muzikant werd had Cohen al naam gemaakt als
schrijver van poëzie en literatuur. Zijn muzikale en literaire talent zijn met elkaar verweven: zijn songs
zijn van een literaire kwaliteit die zeldzaam is in de wereld van de popmuziek, en zijn poëzie en proza
kenmerkten zich door een grote muzikaliteit.I’m Your Man verdiept zich in alle fasen en aspecten van
Cohens leven, vanaf zijn jeugd in Montréal tot zijn fascinatie voor religies. Zo was zijn diepe
verbondenheid met de boeddhistische leer van de onthechting reden voor een vijfjarig verblijf in een
klooster.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

I'm Your Man is de titel van het achtste studio-album van Leonard Cohen dat verscheen in 1988. Het
album markeerde een vrij radicale koerswijziging van Cohen als ...

Lyrics to 'I'm Your Man' by Leonard Cohen. If you want a lover / I'll do anything you ask me to / And if
you want another kind of love / I'll wear a mask for

I'm Your Man was hailed by critics as a return to form. It was number 1 in Norway for 16 weeks. The
album is silver in the UK and gold in Canada.
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