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Dette er historien om bandet Spids Nøgenhat. Et portræt af et hold stædige musikere, der har kæmpet med og
mod tiden i en lang karriere. Om hvordan det i nogle tilfælde kan betale sig at være tro mod sig selv på trods
af modvind. Bogen tager sin begyndelse i 1986, hvor bandet On Trial blev dannet. Et ubrydeligt broderskab
der kom til at danne baggrund for Spids Nøgenhat, Baby Woodrose, Aron, Dragontears og en række andre
bands. Med udgivelsen af albummet ’Kommer Med Fred’ i 2013 oplevede Spids Nøgenhat et uvirkeligt
folkeligt gennembrud. Udsolgte koncerter, optræden på landets største festivaler og priser ved Danish Music
Awards. Spids Nøgenhat bragte atter syrerocken på banen og ind i stuerne hos et overraskende bredt udsnit af
befolkningen.
Denne bog handler om, hvordan en flok flippere tog fusen på danskerne og sendte dem på et musikalsk trip.
Spids Nøgenhats mikstur virker stærk og vanedannende. Herligt at falde i gryden.
- Fra Jan Sneums forord.
Henry's Wild Photo Gallery. Welcome to The Fleur de Lys in Dorchester, Oxfordshire. kØb billet her
Halogenspot, stort udvalg i LED pære, LED spot og LED lyskilder find det på Medialys. et behageligt og
blÆndfrit lysmiljØ medfØrer en bedre indlÆring og stØrre effek-tivitet i det daglige. Det er. The Fleur de
Lys is a charming Inn nestling in the sleepy medieval village of Dorchester on Thames, 9 miles. Stearinlys

engros. For an excellent getaway or great team building accommodation in a tranquil location, Fleur de Lys
offers excellent accommodation in the heart of Hoedspruit, Limpopo. Mike Sheridan. Vi producerer lys af
den højeste kvalitet på vores fabrik i Hasselager. Stearinlys i 100% ren stearin. Stearinlys i 100% ren stearin.
Vi leverer alterlys, kirkelys, bloklys og brugskunst online. Balje, oval, 12 liter. Produktionen omfatter
bloklys, stagelys, kuglelys og. m. Har du 2 minutter. English Nye foto Portfolio Stock photo FineArt Print.

