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Det er næsten som at ha' været der selv Eddie Skoller Hent PDF 1969 debuterede Eddie Skoller med sin

guitar i Tivolis Vise Vers Hus hos den legendariske Thøger Olesen. Fra sine første år i St. Louis, USA, som
søn af en svenskfødt mor og en russiskfødt jødisk far, til han blev student fra Stenhus Kostskole, civiløkonom
fra Handelshøjskolen i København og ansat som systemplanlægger på Danfoss på Als, har Eddie Skoller

villet én ting: at underholde. Det er næsten som at ha’ været der selv er Eddie Skollers personlige fortælling
om showbiz, medier, børn, kærlighed, humor og musik. Vi får de utrolige familiehistorier og de sjove

anekdoter og hører om forholdet til kolleger som Dirch Passer, Tommy Kenter, Elaine Paige, Cliff Richard og
ikke mindst Victor Borge, som var det store forbillede. Det er kort sagt hele historien om at udleve sin drøm.
Om succes på succes, om udfordringer i karriere og kærlighed – og om at genfinde balancen i et nyt og godt

liv.

 

1969 debuterede Eddie Skoller med sin guitar i Tivolis Vise Vers
Hus hos den legendariske Thøger Olesen. Fra sine første år i St.

Louis, USA, som søn af en svenskfødt mor og en russiskfødt jødisk
far, til han blev student fra Stenhus Kostskole, civiløkonom fra

Handelshøjskolen i København og ansat som systemplanlægger på
Danfoss på Als, har Eddie Skoller villet én ting: at underholde. Det
er næsten som at ha’ været der selv er Eddie Skollers personlige
fortælling om showbiz, medier, børn, kærlighed, humor og musik. Vi
får de utrolige familiehistorier og de sjove anekdoter og hører om
forholdet til kolleger som Dirch Passer, Tommy Kenter, Elaine

Paige, Cliff Richard og ikke mindst Victor Borge, som var det store
forbillede. Det er kort sagt hele historien om at udleve sin drøm. Om
succes på succes, om udfordringer i karriere og kærlighed – og om at

genfinde balancen i et nyt og godt liv.
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