
THE ART OF AKSING - DE KUNST VAN HET VRAGEN van
Amanda Palmer
Durf te vragen en verrijk je leven

Info Amsterdam | Gepubliceerd op: 6 mei 2015

Samenvatting Amanda Palmer is een wereldberoemde zangeres, songwriter,
componiste, activiste en blogster die bekendheid verwierf als de helft
van het internationaal geprezen punk-cabaretduo The Dresden Dolls.
Ze is getrouwd met auteur Neil Gaiman van wie ze in september haar
eerste kind verwacht. DE KUNST VAN HET VRAGEN is haar eerste boek
en verschijnt 18 augustus 2015.

Details Als er iemand is die weet hoe je om dingen moet vragen is het rockster,
crowdfundpioneer en TED-spreker Amanda Palmer. Als levend standbeeld in
een trouwjurk vroeg ze duizenden voorbijgangers om hun geld, en als artiest
vroeg ze haar publiek om ondersteuning tijdens het crowdsurfen (en een
slaapplaats tijdens tournees). Toen ze haar platenlabel verliet vroeg ze haar
fans om te helpen een nieuw album te maken, wat resulteerde in het
succesvolste Kickstarter-project voor muziek ooit. 

Gaandeweg komt ze er echter achter dat er ook zaken zijn waar ze níét om
kan vragen, en dat ze hierin niet alleen staat. Veel mensen zijn bang om om
hulp te vragen, en het kan hun levens en relaties verlammen. Amanda
onderzoekt wat die obstakels zijn en ontdekt de emotionele, filosofische en
praktische kanten van de kunst van het vragen. Dit boek zal je een nieuwe kijk
geven op vragen, geven, kunst en liefde.

Met een voorwoord van Brené Brown, auteur van De moed van imperfectie
en De kracht van kwetsbaarheid. 

Relevante links Boekgegevens
Website Amanda Palmer

Citaten Amanda heeft een directe connectie met haar publiek - een levenslijn
voor hen en haar, de onderlinge afhankelijkheid waar alle ware artiesten
zich aan overgeven... Ze is in staat om alles te doen, maar niet in staat
om iets anders dan de waarheid te vertellen. 
— Bono
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Amanda Palmer laat een generatie zien hoe ze hun leven kunnen
veranderen. 
— Caitlin Moran, auteur van HOW TO BE A WOMAN

Door het lezen van dit unieke boek van Amanda Palmer over vragen en
geven, val je voorover haar wereld in. Eerst denk je: 'Goh, in wat voor
gekke wereld leeft Amanda Palmer? Hoe houdt ze dat vol?' Maar als je
verder leest gaat er een deur open in je hart en realiseer je je: 'Ik wil in
een wereld leven die precies is als haar wereld.' Dit boek laat zien hoe
we dat kunnen doen. 
— Elizabeth Gilbert, auteur van ETEN, BIDDEN, BEMINNEN
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Over Lev.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen
informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev. verschijnen boeken van auteurs
zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Eben Alexander.

Klik hier voor de boeken die in het voorjaar van 2015 zullen gaan
verschijnen. 
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