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I anledning af 150 året i 2015 for den største danske klassiske komponists fødsel, udkommer en lille bog om
den store dansker, der via sit musikalske geni arbejdede sig ud af fattigdom og satte Danmark på det

musikalske landkort. Bogen, der kombinerer den personlige og musikalske biografi, beskriver Carl Nielsens
fattige fynske barndom og gryende interesse for violinspillet i en familie af spillemænd og musikanter. Bogen
følger ham på hans vej op i det musikalske hierarki i Danmark sidst i 1800-tallet, indtil han i 1909 opnåede

sit folkelige gennembrud med melodien ´Jens Vejmand´.

Bogen er krydret med anekdoter om komponistens rivaler og modstandere, hans kærlighedsliv og samtidens
syn på ham og hans - dengang meget moderne - musik. Samtidig er Den lille Carl Nielsen ligesom

forfatterens tidligere bog Den lille Mozart en værkgennemgang, der fungerer som et musikalsk mini-leksikon.
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