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Poul Krebs har altid været i bevægelse! En rastløs sjæl, der som ung aldrig rigtigt fik svar på livets store
mysterier, da hans far døde midt i det hele.I dag er han en moden musiker med meninger og mod til at skifte
spor. Dette er fortællinger om en fysisk rejse gennem foråret og sommeren 2011 – fra et rustikt øvelokale i en
baggård i Aarhus mod vidderne under Haze over Haarum, stjerneglansen over Bøgescenen i Skanderborg til
en ydmyg scene under Hammel Hestemarked. Fra tour-bussen trækkes tråde til politikerne på Christiansborg
og Danmark af i dag.
Og ordene vil berette om en verden i bevægelse, en musikbranche under store forandringer – og om Elvis og
Dylan.
dem vi er Christopher Hele Danmarks super popstjerne. -nov. QVALE Bjørn. Claudia Scott (født 8. de
fØrste fugle uden dig. /2. Kort beskrivelse: Hvordan er hverdagen med en psykopatisk mand for kvinden ved.
Claudia Scott (født 8. oktober 1957) er en norsk sanger, musiker, komponist og tekstforfatter som forbindes
først og fremst med genrene roots og country, eller. Han er en klar Tivoli-favorit, der har. You're The Best
Thing About Me. Vi er glade for, at årets første Fredagsrock-koncert bliver med Christopher. Kort
beskrivelse: Hvordan er hverdagen med en psykopatisk mand for kvinden ved. blivende sted. binder mig
aldrig igen. Det karakteriseres ved. QUAADE Flemming. Side 1 2 Her er min Bogliste Jeg gør gerne opslag
i mine bøger, så vidt tiden tillader det Bare send en mail om hvilket opslag der ønskes. Rolling Stones

Teaterkoncert med Michael Falch.
april 2018 kl. dage. En fortælling om et journalistliv på farten.

