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Efter bogen om rock´n´roll fortsætter Jens-Emil Nielsen med at fortælle om dansk rocks historie. Bl.a. om
kendte pigtrådsorkestre som The Cliffters, The Danish Sharks, The Rocking Ghosts, Keld og The Donkeys,
The Defenders, The Hitmakers, Sir Henry & His Butlers, Peter Belli & Les Rivals og The Lollipops, men også
med omtale af hundreder af mindre kendte pigtrådsorkestre fra provinsen. "Indbydende, tidrøvende kavalkade
over ikke bare musikken, men over den periode, den blev til i. Billederne er det halve af bogen...
(kultur)historieskrivning uden pegefingre eller distanceret efterrationalisering, og Jens-Emil Nielsen har
efterhånden fundet en så sikker afbalanceret form mellem det leksikale og det anekdotiske, at man næste gang
gerne vil se ham mene noget mere. Bare sæt stikket i. Og giv os stød". Torben Bille, torbenbille.dk "En
veldokumenteret og velskrevet oversigt over tidens ungdomsmusik med massevis af gode illustrationer.
Billederne er i høj grad en beskrivende del af denne historie, og det er sjovt at studere dem nærmere... jeg vil
glæde mig til næste bind." Poul Porskær Poulsen, historie-online.dk "Der er tale om et gennemarbejdet og på
éen gang specialiseret og pædagogisk værk om den danske rock umiddelbart inden, den blev rigtigt
interessant, og den flotte billedside gør den til en fin coffee table-bog, som alt andet lige nok navnlig vil
appellere til forfatterens egen generation, som husker ballerne, stemningen, tiden og orkestrene." Espen
Strunk, Gaffa, 4 stjerner "Bogen er særdeles vellykket og dækker meget fint behovet for en overordnet og
samlet fremstilling af "pigtråds-tiden"... omtaler de mest landskendte pigtrådsgrupper og afslutningsvis et godt
view ud over hele landet med omtale af mange af de mere lokalkendte pigtrådsbands. Og denne sammenhæng
og overblikket er meget vigtig for rock-historieskrivningen". Poul Nowack, Fan club for dansk pigtrådsmusik
på Facebook. "Bogen når rundt om det meste, der skete i de år, hvor dansk rock var til at rive sig på"- Allan

Lykke, Ekstra Bladet "Denne bog er fremragende... For den, der synes, det er svært at finde på gaver til
forældre og bedsteforældre, kan jeg ikke foreslå nogen bedre julegave". Erik Haaest, haaest.dk "For den, som
voksede op med de tidlige 1960´eres danske rockmusik, er der meget at hente... om dengang, da det hele
endnu var meget uskyldigt". Chr. Rimestad, Horsens Folkeblad "Guf for pigtrådsnostalgikere og et udmærket
punktnedslag i dansk musikhistorie". Allan Thomsen Volhøj, lektørudt., Dansk BiblioteksCenter
"Con-amoreprojektets engagement brænder tydeligt igennem, og målgruppen, de 50-60 årige+, er klar! Forær
bogen til en voksen ven, og se ungdommens lys i læserens øjne". Peter Elmelund, bibzoom.dk
Ungdommens danske guitarbaserede popmusik i begyndelsen af 1960erne blev betegnet som pigtrådsmusik I
1950erne havde den amerikanske rock and roll musik sat verden på den anden ende. Omgivelser. februar
1946 på Frederiksberg) er en dansk sanger, komponist, sangtekstforfatter og guitarist. I 1966 grundlagde han
orkestret. a. Ungdommens danske guitarbaserede popmusik i begyndelsen af 1960erne blev betegnet som
pigtrådsmusik I 1950erne havde den amerikanske rock and roll musik sat verden på den anden ende. Keld
Heick (lead-vo, rhythm-g) (som allerede i 1961 havde vundet talentkonkurence i Foreningen Norden) Keld
Arne Heick (født 24. 1960'er rock, beatmusik, beat, the rollings, the strangers, kurt starlit, jimi hendrix, chris
farlowe, dantalion's chariot, the troggs tape, mike. Vores bygning i Skyttehusgade har haft en ret alsidig
tilværelse, før den kom til at danne rammen om Merlot i 2000. Mad & Musik arrangementer i Odense på Fyn.
Omgivelser. MosterAnne. Bl. Vores bygning i Skyttehusgade har haft en ret alsidig tilværelse, før den kom
til at danne rammen om Merlot i 2000. februar 1946 på Frederiksberg) er en dansk sanger, komponist,
sangtekstforfatter og guitarist. Det er svært at sige, lige præcis, hvordan. a.

