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Nomineret *l de to store forårspriser Prix du Livre Inter
og Prix de la Closerie des Lilas 2015

Célia Houdart afsøger i sit forfa2erskab kunstens verden. I
debutromanen Les merveilles du monde (Verdens vidundere) var
det fotokunsten, i Carrara billedhuggerens støvede værksted –
og i MED DÆMPET STEMME dykker Houdart så ned i operaens
storslåede musikalske univers.
Det gør hun med historien om Gil de Andrade, en ung, fransk
pianiststuderende med portugisiske rødder, der bliver en
internaJonalt berømt tenor. Dermed er romanen ikke kun en
neddykning i operaens verden (hvor alle komponister, værker og
sangere i øvrigt er frit opfundne), men i høj grad også en
undersøgelse af stemmen og dens kraN.
MED DÆMPET STEMME blev Célia Houdarts store gennembrud,
da romanen udkom sidste år i Frankrig. Ikke mindst i musiske
kredse er hendes store viden om og formidling af den klassiske
musik i romanform gået rent ind.
Célia Houdarts egen mormor var koncertpianist, og hendes
forældre marionet- og gadeteaterskuespillere. Hun arbejdede i
en årrække i teaterverdenen, før hun for alvor kastede sig over
romanskrivningen. Bogen her kan på den måde også læses som
en hyldest Jl de mennesker og det musik- og scenekunstmiljø,
der har formet hende.
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OM FORFATTEREN
Célia Houdart (f. 1970) er forfa2er,
scene- og lydkunstner, født og
opvokset i Paris. Hun har studeret
li2eraturvidenskab på et af Frankrigs
ﬁneste universiteter, L’ENS. Siden
sin forfa2erdebut i 2007 har hun
skrevet 4 romaner, som bl.a. er solgt
Jl udgivelse i Italien, Holland og
Grækenland. På dansk er Jdligere
udkommet Carrara (Etcetera 2013).
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