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Ny, udvidet udgave. Anmelderne skrev om den første udgave:  

Gennemgår med gehør en udvalgt perlerække af kvartettens sange og fortæller ved eksemplets magt, hvad der
er op og ned på The Beatles. Det er meget smittende. Og man får hele tiden lyst til at afbryde læsningen for at
tjekke efter, om der nu også sker det, han hævder et minut og syv sekunder inde i en skæring. Det gør der!

Det kan lyde som en Beatles for begyndere. Det er det i den grad også, men også viderekomne kan sagtens få
noget ud af dette lille con amore værk, som er godt tænkt og på sine egne afklarede præmisser ret sikkert

udført, yeah, yeah, yeah.
- Torben Bille, torbenbille.dk   

Kender man Per Wiums foredrag, som han turnerer landet tyndt med, vil man genkende stilen og indholdet.
Wium er en begejstret fortæller, og man mærker tydeligt hans beundring for gruppen og deres måde at arbejde

med musikken på.    
- Morten Fischer, Musikeren   

 Per Wium får med få, sagkyndige og velvalgte ord sagt gode og væsentlige ting om The Beatles´ musikalske
output, fra Please Please Me til Abbey Road. Nye Beatles-lyttere kan godt begynde her.  

- Søren Kassebeer, Berlingske Tidende  

Beatles for alle (der spiller lidt på albumtitlen Beatles For Sale) er en grundbog, der koncentrerer sig om
netop musikken... Per Wium gennemgår musikken plade for plade, trækker en del sange frem og pointerer,

ofte med sekund-angivelse, hvilke betydninger skalaer, rytmeskift, trestemmig sang og middle eights
(mellemstykker) har for de beskrevne numre... Han har sin viden, og den udnytter han.

- Jakob Lambertsen, Jyllands-Posten.
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