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Richard Wagner (1813-83) står i 200-året for sin fødsel som en af europæisk kulturs mest kontroversielle,
indflydelsesrige og tiljublede skikkelser. Hans operaer spilles over hele verden, og hvert år i august er
Bayreuth Festspillene, som han selv grundlagde og som er helliget hans værker, Tysklands centrale

kulturbegivenhed. Hans efterkommere er det tætteste moderne tysk åndsliv kommer et kongehus. Men
samtidig kaster hans egne antisemitiske skrifter og nazisternes senere brug af hans værker en skygge som

aldrig går væk.

Børn, skab nyt er en indføring i Wagners liv og værk med alle dets monumentale og fascinerende
modsætninger, en refleksion over Wagner som kunstner og som menneske og et bud på hans betydning i dag.
For Wagner skabte ikke blot musik, litteratur, festspil og festspilhus, han udviklede også sin egen måde at

være kunstner og til på. Den kan vi stadig lære af.

Jakob Levinsen (f. 1960) er kritiker, oversætter og debattør, har siden 1984 skrevet om musik, litteratur, film
og kulturpolitik i Morgenavisen Jyllands-Posten, Berlingske og Weekendavisen og er jævnligt benyttet som

kommentator i tv og radio. Han har skrevet og bidraget til adskillige bøger om bl.a. klassisk musik,
amerikansk kultur og Tolkien. 
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