Älskar inte jag dig då
Forfatter:

Olle Adolphson

Forlag:

Bo Ejeby Förlag

Sprak:

Svensk

Antall sider:

194

ISBN/EAN:

9789188316295

Kategori:

Musikk

Utgivelsesar:

2007

Älskar inte jag dig då.pdf
Älskar inte jag dig då.epub

"Älskar inte jag dig då - tidiga visor och sena" är en samling med Olle Adolphsons sista sånger. Så gott som
samtliga sånger från Adolphsons sista platta med samma titel finns med här. Samlingen innehåller dessutom
hans tre första böcker: "Aubade", "13 visor" och "Duvan och vallmon", ursprungligen utgivna av Bonniers på
1950- och 60-talet. Gitarristen Mats Bergström bidrar med arrangemang av tre visor till text av Lars Forssell:
"Aria", "Fågelsång" och "Ett hjärta stannar inte". Sammanlagt rymmer boken inte mindre än 53 visor av Olle
Adolphson.
Bo Ejeby har skrivit förordet och författaren Carsten Palmær porträtterar Olle Adolphson och hans viskonst i
ett mycket personligt och infallsrikt efterord.
Sångerna är försedda med gitarr- och/eller pianoackompanjemang en del av sångerna har dessutom
ackordanalys.

Innehåll:

Aftonvisa Aria Att vänta Aubade Blåman Drottning Blanka Maria Duvan och vallmon Ekosång till fjärilen
Ellens visa Ett hjärta stannar inte Flicka från Backafall Flickan och pastorn Flickan på Vitaskär Fågelsång Ge
mig en dag Goggles Göksång Hästen Hör hur solen spelar Hösthumla Inte ens det förflutna Jag längtar till
Sibirien Jag tycker om djur som är bruna Jag vet att dina läppar Katten Klagevisa över en torr och kall vår Låt
oss gå på lyktkafét Majvisa till Elisabeth Marsch på Skeppsbron Midsommardrömmen Monte Carlo Nu
kommer kvällen Nu titta till varandra Nya länder skall jag se Om natten är alla änkor grå Om våren Pysses Alf
Riddaren utav Burgund Ro hemåt Serenad Sign. Karlsson Evig vår Sign. Min bästa tid Sista dan tillsammans
Skärgårdsoriginal Stockholmsvår Syster, följ mig hän Trädgårdsinteriör Visan Ö År Älskar inte jag dig då
Jag är 42 år och född i Kungsbacka som ligger 3 mil söder om Göteborg.
Jag har en pedagogisk högskoleutbildning i grunden och gick PGA Tränarutbildning 2004. Svenske artister er
poppis i Norge. Vi undersøker nærmere. Glem nå de følelsene du måtte har rundt at du ikke kan besøke en
cafe, kjøpe deg en øl eller gå. Dere har sikkert sett traileren til sesong 4, når Even blør neseblod fordi Chris slo
han med en selfiestang fordi Eva sølte øl på henne fordi hun snubla på. Bli strømkunde hos NorgesEnergi og
få rabatt på kr. 500. Reduser dine strømkostnader og handle med rabatt, med Elkjøp og NorgesEnergi. I kassen
i vår nettbutikk.

