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Livet er dejligt besværligt Leif Sylvester Hent PDF Gøgleren, skuespilleren, kunstmaleren og musikeren Leif
Sylvester Petersen fortæller historien om et liv med både holdninger og engagement, kærlighed og kriser. Der

var lagt op til et liv i faste rammer som selvstændig tomrermester. i stedet blev det til mange opbrud og
ankomster og mange udtryksformer.

Leif Sylvester ser tilbaget på etl iv fyldt med mennesker og opleverlse. Han fortæller om tiden med Clausen
& Petersen og Eca Madsen, med Røde Mors Rockcirkus, Sylvester & svalerne og Cirkus Himmelblå og om
skuespilkarrieren, som udviklede sig undervejs. På filmsiden blandt andet i Cirkus Casablanca, Rocking

Silver, Tarzan Mamma Mia, De frigjorte go Min fynske barndom, og i tv, hvor rollen som Tom i serien Taxa
gjrode ham til folkeeje. maleriet tog han op efter at det havde ligget stille i mere end ti år, og i dag er

billedkunsten blevet Leif Sylvesters primære beskæftigelse.

Egon Balsby er freelance-journalist, tilknyttet Weekendavisen, Berlingske Tidende og Danmarks Radio. Har
tidligere skrevet biografien THE GREAT PETER om Peter Schmeichel.

Lydbogen er konverteret fra lydbånd og svarer derfor ikke til moderne lydbøgers standard.
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