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Udspil Lars Movin Hent PDF Forlaget skriver: Gennem en række intense samtaler tegner Lars Movin et
biografisk portræt af Torben Ulrich: tennisspiller, skribent, jazzmusiker, kunstner, filmmager, filosof og

buddhist.

Med sit uortodokse syn på idrætten, kunsten og tilværelsen i det hele taget, har Torben Ulrich gennem en
menneskealder været en inspirationskilde for sine omgivelser. Mest kendt er han i Danmark som en af vores
mest markante tennisspillere over fire årtier fra 1940‘erne-1970‘erne og som en af vores mest usædvanlige
idrætsfolk nogensinde. Men hans viltre begavelse og insisterende nysgerrighed har ført ham vidt omkring;
ikke blot i verden, men også i musikkens, litteraturens, billedkunstens og bevidsthedens afkroge. De over 70

timers samtaler er en guide til disse områder og til mennesket Torben Ulrich.

Lars Movin (f. 1959) er forfatter og filminstruktør. Han har været freelanceskribent siden 1983, fra 1987
tilknyttet dagbladet Information. Lars Movin har blandt andet skrevet "Rejsefeber – logbog fra turisticane
1980-95" (1996) og har instrueret filmen "Something Wonderful May Happen" (sammen med Niels Plenge,
2001) og "Onkel Danny – portræt af en karma cowboy" (sammen med Steen Møller Rasmussen, 2002).

Desuden har han redigeret et udvalg af Torben Ulrichs tekster: "Jazz, bold og buddhisme" (2003).
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