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Tiden var sidst i 1970´erne, og musikkens hovedstrømninger havde længe været domineret af hippiernes
forkærlighed for politiske budskaber og samfundsrelevante sangtekster. Pludselig trådte et nyt band frem med

en frisk agenda og en funky rytme der rev alle med ud på dansegulvet.

Rugsted/Kreutzfeldt var dygtige håndværkere, musikere af Guds nåde - og fløjtende ligeglade med politisk
korrekte udsagn. De ville bare lave musik, der sparkede røv.

Anmelderstanden blev taget på sengen, og diskussionerne gik højt, om man kunne tillade sig at stille sig frem
som seriøs musikker... Og lave popmusik! Imens blev fanskaren og mængden af hits større.

Denne medrivende biografi går for første gang tæt på en unik konstellation i dansk popmusik:
Rugsted/Kreutzfeldt, der blev bannerførere for 80´ernes legitimering af dansk pop/rock - og som samtidig

forførte en hel generation af unge.

 

Forlaget skriver:

Tiden var sidst i 1970´erne, og musikkens hovedstrømninger havde
længe været domineret af hippiernes forkærlighed for politiske

budskaber og samfundsrelevante sangtekster. Pludselig trådte et nyt
band frem med en frisk agenda og en funky rytme der rev alle med

ud på dansegulvet.

Rugsted/Kreutzfeldt var dygtige håndværkere, musikere af Guds
nåde - og fløjtende ligeglade med politisk korrekte udsagn. De ville

bare lave musik, der sparkede røv.

Anmelderstanden blev taget på sengen, og diskussionerne gik højt,
om man kunne tillade sig at stille sig frem som seriøs musikker... Og
lave popmusik! Imens blev fanskaren og mængden af hits større.

Denne medrivende biografi går for første gang tæt på en unik
konstellation i dansk popmusik: Rugsted/Kreutzfeldt, der blev

bannerførere for 80´ernes legitimering af dansk pop/rock - og som
samtidig forførte en hel generation af unge.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Rugsted Kreutzfeldt - kom tilfældigvis forbi&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


