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Bjørn Afzelius var ikke bare Sveriges mest succesfulde solist og sangskriver nogensinde frem til sin tidlige
død som
52-a
̊
rig i 1999, men i ganske høj grad hele Skandinaviens. I Danmark var Afzelius en flittig og uhyre populær
gæst, i særlig grad efter den massive succes med Tusen Bitar, Afzelius’ version af Anne Linnets Tusind
stykker fra 1990.
Afzelius er den første danske biografi om manden, musikeren og idealisten
Bjo
̈
rn Afzelius og hans tid – fortalt af venner og kolleger, som var med
pa
̊
̈

vejen; fra
Bjo

rn og bands første, danske koncert foran godt 30 mennesker i Saltlageret i København, 1977, til
Va
̈
stra
Kirkega
̊
rd i
Go
̈
teborg, hvor
Bjo
̈
rn blev stedt til hvile i februar ’99. Havde han levet endnu, ville
Bjo
̈
rn Afzelius være fyldt 70
a
̊
r i januar 2017. Afzelius spillede i løbet af karrieren med danske musikere som Henrik Strube, Billy Cross,
Lars Lilholt og Jens Rugsted. I firserne og første halvdel af halvfemserne kunne han bringe Femøren,
Falconersalen eller Roskilde Festivals store publikum til kogepunktet, og han var lige
sa
̊
produktiov som populær; i alt elleve soloalbum, adskillige liveudgivelser, fire studiealbum med bandet
Globetrotters og udgivelser sammen med den gamle makker Mikael Wiehe. Afzelius bygger
pa
̊
flere
a
̊
rs grundig research af den danske forfatter Espen Strunk, der er fast skribent for musikmagasinet Gaffa.
Galleri Svea Utställningsplats för seriösa amatörer. Juanita Chords by Bjorn Afzelius Learn to play guitar by
chord and tabs and use our crd diagrams, transpose the key and more. se. Portal till danska språket - Kontakt
med professionella översättare - Lexikon - Ordlistor - Fackspråk - Bloggar Zakboek dermatologie voor iPad of
iPod. Vi arbetar med it-retur där vi raderar innehållet på er dator så att ingen kan återskapa det samt att vi
hjälper miljön genom återanvändning av. Hitta till oss. Geen frames.
Under våren presenterar vi vår nya hemsida. MX Rockbar Norra Strömgatan 40, 441 31 ALINGSÅS Björn
Svante Afzelius, född 27 januari 1947 i Stensholm i Hakarps församling i Jönköpings län, [2] död 16 februari
1999 i Göteborg, [1] var en svensk sångare. It-retur. 2018 FINNS DET ÅTER CHANS att höra Björn
Afzelius mest älskade sånger live på scen, framförda av musiker ur hans inre krets. 2018 FINNS DET ÅTER
CHANS att höra Björn Afzelius mest älskade sånger live på scen, framförda av musiker ur hans inre krets. På
en gård i Dala-Husby utanför Hedemora i södra Dalarna håller jag och mitt produktionsbolag
”Humor,Musik&Allvar-produktion” till. Text: Först utgiven på skiva: 1789+0: Vem kan man lita på. Galleri
Svea Utställningsplats för seriösa amatörer.
'Sveriges coolaste musikställe'. It-retur. Föreställningen ”Sånger till. Din sökning gav inga träffar.
2018 FINNS DET ÅTER CHANS att höra Björn Afzelius mest älskade sånger live på scen, framförda av
musiker ur hans inre krets.
Under våren presenterar vi vår nya hemsida. Mikael Linusson's Music Collection: Mikael Wiehe - 30 sånger
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