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Beskrivning
Författare: Cyril Hellman.
Ena sidan av Lou Reed ville vara en gitarrhjälte, något han aldrig var. En annan sida ville vara
litteratur och finkultur. Textmässigt var han också på samma nivå som Bob Dylan och
Leonard Cohen (vilka han nog kände mindervärdeskomplex gentemot), fast mer stringent än
Dylan. För att få den långa intervjun med honom för Svenska Dagbladet var villkoret att inte
hamna på nöjessidorna utan på kultursidorna, och prata om hans fotobok Emotions in Action
och alltså inte om musik. Lou Reed är känd för att se det som en sport att förolämpa
journalister. Även legendariska journalister som Nick Kent och Lester Bangs, vars världar
kretsade kring Lou Reed, fick utså spott och spe. Inför intervjun bestämde jag mig för att bara
ta emot och ge honom kärlek. Det är rörande att läsa hur han först är otrevlig mot mig och
sedan, när jag smickrar honom med att min granne inspirerats av boken och att stor konst är
sådan som inspirerar andra, vänder han i attityd. Jag har gjort flera hundra intervjuer och vill
nog påstå att jag aldrig smörat för något otrevligt intervjuoffer på det här sättet. Men för mig
var Lou Reed speciell. Mamma spelade Velvet Underground för mig redan i femårsåldern. Lou
Reed blev senare en dörröppnare för mig som fick mig intresserad av litteratur, att bilda band,
att börja skriva, att skildra och leva gata. På gott och ont. Har man som tioåring suttit och
analyserat texter som "Heroin" och "I"m Waiting for the Man" så är det klart att man så fort
man blivit torr bakom öronen provar knark. Å andra sidan, utan Lou Reed hade jag inte känt

så många transvestiter i New York och Stockholm.
Cyril Hellman
Stockholm, 29 oktober 2013
Cyril Hellman är prisbelönt journalist och författare. Han har tidigare skrivit böckerna Gå
Johnny, gå, gå (2005), Stefan Jarl - en intervjubok (2008) och Liten vinge (2013). Han blev
2010 utsedd till Årets krönikör av Sveriges tidskrifter för sina krönikor i Situation Stockholm.
Lewis Allen "Lou" Reed, född 2 mars 1942 i Brooklyn, New York, död 27 oktober 2013 på
Long Island, New York, var en amerikansk rockmusiker, sångare, gitarrist och låtskrivare.

Annan Information
28 okt 2013 . Möt en ironisk och svårhanterad - men till slut också empatisk Lou Reed, från ett
intervjutillfälle i Sverige. Den då 22-årige journalisten Niklas Källner genomförde intervjun,
som sändes i SVT:s kulturprogram Centrum år 2000. Här är intervjun inramad i ett tv-program
från 2009, där Niklas Källner ser tillbaka.
Gruppens andra radikala album, ”White Light/White Heat”, har uppenbarligen inte alls samma
status i dag, något som förhoppnings ändras med denna förträffliga och framförallt tydliga
nyutgåva. Ljudet är radikalt förbättrat: plötsligt hör man nyanserna i Lou Reeds och John Cale
atonala muller. Lou Reed har kallat albumet.
Lou Reed – Intervjuer PDF Den goda människan i Sezuan | Folkteatern.
Lou Reed – Intervjuer. av Hellman, Cyril. Förlag: Telegram Bokförlag; Format: Pocket; Språk:
Svenska; Utgiven: 2013-10-29; ISBN: 9789174232424. Köp på AdlibrisKöp på Bokus.
Ena sidanav Lou Reed ville vara en gitarrhjälte, något han aldrig var. Enannan sidaville vara
litteratur och finkultur. Textmässigt var han också på samma nivå somBob Dylan och Leonard
Cohen (vilka han nog kände mindervärdeskomplex gentemot), fast mer stringent än Dylan.
För att få den långa intervjun med honom för.
24 aug 2016 . I en stor intervju berättar punkikonen Iggy Pop om droger och varför rehab
aldrig fungerade för honom, om att jaga kvinnor, om sitt senaste album Post . Han, David
Bowie och deras konstnärskollega och vän Lou Reed förkunnades som rockens heliga
treenighet; visionären Lou Reed, hitmakaren David.
27 okt 2013 . Lou Reed var en mycket inflytelserik låtskrivare, sångare och gitarrist. Han var
tillsammans med John Cale grundare av det legendariska rockbandet The Velvet Underground
som har haft en stor inverkan på bland annat punken. År 1996 invaldes The Velvet

Underground in i Rock and Roll Hall of Fame.
30 okt 2013 . Oerfarna reportern Niklas har fått en halvtimme med rockikonen Lou Reed, som
gick bort i söndags. Lyckas han med intervjun blir han hyllad. Han är nervös .
27 okt 2013 . Den amerikanske rockartisten Lou Reed var stor, större än de flesta och hans
dödsfall tidigare idag har fått mäktiga rubriker i breda sammanhang som exempelvis svt:s texttv. Personligen kan jag tycka att hans namn till stor del varit mer värt än hans musik faktiskt.
På 60-talet var han i mitt liv bara en.
26 Oct 2011 - 6 minfilts radiomakare Anna Åkerlund, Danjel Nam och Ulrika Hjalmarson
Neideman, berättar .
Found 515 products matching lou reed intervjuer [118ms]. Products without images have been
hidden. Click here to show products without images. Products without images have been
hidden. Click here to show products without images. Go to the productFind similar products.
273393 0889853550111. reed lou rca & arista.
8 jul 2017 . Titta och Ladda ner Lou Reed Intervjuer E bok PDF EPUB e-Bok Online Gratis.
Download Cyril Hellman Ebook PDF Free. Leonard Cohen – Wikipedia Cohen ble født i en
jødisk middelklassefamilie i Montréal i Québec provinsen i Canada, i det velstående
Westmount strøket. Familien hadde hushjelp og bil.
Inlägg om Lou Reed skrivna av erikssonskultur. . Anders F Rönnblom placerar sig någonstans
mellan Lou Reed och Bruno K Öijer. ... Här finns citat från intervjuer med Kalle (vilka strax
förvandlades till ”The Kal P. Dal Show”), tidningsklipp och inte minst mängder med bilder,
såväl ur familjealbumet som pressfoton.
Pris: 90 kr. häftad, 2013. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Lou Reed – Intervjuer av
Cyril Hellman (ISBN 9789174232424) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
20 nov 2013 . Med en totalt misslyckad intervju med artisten Lou Reed för många år sedan,
har han vänt fiasko till succé med sin intervjuteknik i Skavlan. Fakta : 1,8 miljoner lyssnare
väljer att stiga upp och äta frukost tillsammans med Ring så spelar vi varje lördagsmorgon.
Programmet startade 1968 och har med åren.
27 okt 2013 . Hej då, Lou Reed! Lou Reed 1942–2013. Döden kändes aldrig långt bort i hans
liv eller hans musik. Men i går tog Lou Reed slutligen steget över till andra sidan.
Rocklegendaren blev 71 år. Lou Reed föddes i stadsdelen Brooklyn i New York den 2 mars
1942, men växte upp i förorten Freeport. Båda var.
29 okt 2013 . Vilket Niklas Källner fick uppleva när han intervjuade Lou Reed år 2000, en
intervju som förmodligen är den värsta som någonsin gjorts i sverige. Men när Lou Reed säger
att journalister är den lägsta livsform som finns så undantar han Niklas Källner och i slutet
verkar han vara ganska välvilligt inställd till.
Adam Lundvall undersöker hur musik och lyrik samspelar på Lou Reeds album Berlin.
29 apr 2016 . Jag promenerar med mina rim och verser tillsammans med många andra genom
Musiksverige på alla de stigar som han trampat upp. Men snarare än att ha inspirerats av
Håkan musikmässigt är vi nog båda präglade av samma musikaliska förebilder som Håkan är:
Lou Reed, Velvet Underground, Stones,.
10 jul 2016 . 2008 med Noice. Musikintresset väcktes tidigt då Peo botaniserade i syrrans
skivsamling där det fanns David Bowie, Alice Cooper och Lou Reed. – Det var lite så med oss
som hade äldre syskon, vi lyssnade till deras musik. Sedan bor det rätt mycket finnar ute i
Gustavsberg och där fanns en finsk grupp vid.
I samband med premiären av Intolerable Cruelty, där bröderna Coen återigen gett charmtrollet
George Clooney en av huvudrollerna, träffar Cyril Hellman den amerikanska
independentfilmens kungar i hemstaden New York. (Ursprungligen publicerad i Svenska
Dagbladet, 23 oktober 2003). Pervers, depraverad, venerisk.

Om The Punk Rock Movie var en dokumentär direkt från skådeplatsen med långa intervjuer
och hela låtar är Punk: Attitude snarare en film med desto fler korta klipp från intervjumaterial
och arkivbilder. En mängd personer med anknytning till punkmusik medverkar: Henry
Rollins, David Johansen, Lou Reed, Mick Jones och.
Jag har alltid gillat det melankoliska hos låtskrivare som Lou Reed och Paul Simon. När jag
var liten lyssnade jag mest på Harpo, John Holm och tidiga Magnus Uggla, men idag har jag
svårt att ta in svensk musik – möjligen med undantag av bandet Perikles Resor och Bob Hund.
Jag har alltid inspirerats mest av engelsk.
28 okt 2013 . Lou Reed, en av rockhistoriens mest inflytelserika artister, hittades i går död i sitt
hem på Long Island, New York. Han dog i sviterna av en leversjukdom. Lou Reed blev 71 år.
Förutom musiken var Lou Reed känd för att vara en av rockvärldens mest svårintervjuade
stjärnor. Journalister världen över darrade.
27 okt 2013 . "Lou Reed är död. Alla pratar om hur rädda de var för att bli tillfrågade att
intervjua honom." – Författaren Caitlin Moran på Twitter. "En ledsam dag för musiken. RIP
Lou." – Sångaren Josh Groban på Twitter. "Förskräckliga nyheter. En stor del av mina unga år
kretsade kring Lou Reed och hans musik".
1 jun 2013 . Lou Reed återhämtar sig efter en levertransplantation som räddat hans liv. Det
avslöjar rocklegendarens fru, musikern Laurie Anderson i en intervju i The Times.
Ludwig: Listan är riktigt lång, men här har du några av mina favoriter: Beck, Bruce
Springsteen, Lou Reed, Madonna, Radiohead, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, The Rolling
Stones, The Who, Rush, The Police, Eagles, Mumford & Sons, Journey, Def Leppard, Brian
Wilson, Neil Young, Hall & Oates, Foo Fighters, Mariah Carey,.
Ena sidan av Lou Reed ville vara en gitarrhjälte, något han aldrig var. En annan sida ville vara
litteratur och finkultur. Textmässigt var han också på samma nivå som Bob Dylan och
Leonard Cohen (vilka han nog kände mindervärdeskomplex gentemot), fast mer stringent än
Dylan. För att få den långa intervjun med honom.
Pris: 90.00 SEK. Skickas inom 1 – 2 vardagar. Köp boken Lou Reed – Intervjuer (ISBN
9789174232424) hos CDON.com. Läs recensioner och omdömen. CDON.COM är Nordens
största varuhus. Du hittar ett enormt utbud av böcker. Köp inte bara boken Lou Reed –
Intervjuer utan titta även runt bland tusentals andra titlar.
Lou Reed känns för övrigt ganska närvarande genomgående på plattan. Inte i form av ren
stöld från olika låtar utan snarare som i ”C Voyeurger” mer i atmosfären och kanske i hur
enskilda instrument används i delar av låtar. Sämre influenser kan man ju hitta så inte mig
emot. Det är aldrig uppenbart att han har stulit något.
1 aug 2017 . ”The lowest form of life” kallades journalister i allmänhet av den notoriskt
svårintervjuade musikern, låtskrivaren och sångaren Lou Reed (från The Velvet
Underground). Andra exempel på kända personer med komplicerade förhållanden till
journalistkåren är, vilket läsaren vet, ett antal presidenter som.
Det är inte världens bästa inledning till en intervju med Reeperbahn, men det är inte mycket till
intervju heller. . Olle erkänner dock att han spelat låtsasgitarr på badmintonracket till Glitters
”Rocknroll” och de ensa om att 70-talet i alla fall var producerade Lou Reed, David Bowie och
New York Dolls. I fjol tog de en demotejp.
Ena sidan av Lou Reed ville vara en gitarrhjälte, något han aldrig var. En annan sida ville vara
litteratur och finkultur. Textmässigt var han också på samma nivå som Bob Dylan och
Leonard Cohen (vilka han nog kände mindervärdeskomplex gentemot), fast mer stringent än
Dylan. För att få den långa intervjun med honom.
10 jun 2016 . Även om man inte gillade allt så tas det influenser från mycket. RASMUS:
Antingen har jag likadana förebilder som Patrik, eller så har jag förebilder som har Patriks

förebilder. Jag har generellt mer moderna, men tillbakasneglande influenser. Jag älskar Håkan
som fan, och Håkan älskar Lou Reed som fan.
28 okt 2013 . Lou Reed om journalister: Det finns ingen lägre livsform. Ta del av vad som
kallas katastrofintervjun med Lou Reed. ”Jag är rädd 24 timmar om dygnet Men inte
nödvändigtvis i New York men Sverige - Jag blir rädd. Det är . tomt på något sätt, alla är fulla.
Allt fungerar. Du vet, om du stannar vid ett stoppljus.
27 feb 2015 . 1. Rockstjärnan som nonchalerar rookien. År 2000 sitter Lou Reed uttråkad på
sitt hotellrum. In kommer den nybakade 22-årige journalisten Niklas Källner – och allt går åt
skogen. Den skakiga reportern avbryter intervjun långt före utsatt tid och rockstjärnan verkar
inse vad han har gjort: – Har du inga fler.
22 feb 2013 . Den kanske värsta svenska tv-intervjun någonsin stod dock Niklas Källner för, i
dag en folkkär och skicklig reporter i programmet Skavlan. År 2000 var han en oerfaren 22åring som fick den unika möjligheten att intervjua Lou Reed på ett hotellrum. Det började
riktigt illa: - Jag har läst lyriksamlingen Pass.
De där dyra Anton Corbijn-bilderna som Lou Reed och Metallica har slagit till med för att de
tror att Corbijn säljer album. På varenda bild är det någon som liksom stöttar upp Lou Reed.
Kirk Hammett håller upp honom på en av bilderna, Kirk står väldigt nära Lou (se bildbevis 1),
Lars Ulrich och Robert Trujillo på en annan.
159145. eBook:Lou Reed - intervjuer [Elektronisk resurs]:2013 Lou Reed - intervjuer
[Elektronisk resurs]. Cover. Author: Hellman, Cyril. Publication year: 2013. Language:
Swedish. Media class: eBook. Publisher: TelegramElib. Notes: E-bok (EPUB). Available: 0.
Total no. of loans: 0. No. of reservations: 0. Branch availability.
Lou Reeds privata arkiv till bibliotek. Metro - Nöje 02.03.2017 07:39:56 Nyhet. Biblioteket
New York Public Library for the Performing Arts har förvärvat artisten Lou Reeds privata
arkiv, med över 600 timmars demo-, studio- och liveinspelningar samt intervjuer, rapporterar
Billbo.
27 jan 2015 . Lou Reed. Ett annat mycket omtalat samarbete är det mellan rockikonen Lou
Reed och metalbandet Metallica. Efter att ha spelat tillsammans under Rock and Roll Hall of
Fames 25-års jubileum, ett tillfälle då många udda samarbeten skedde, bestämde sig Reed och
Metallica för att släppa en officiell skiva.
17 feb 2017 . Jag föreställde mig en variant på en ung Niklas Källner vs Lou Reed-intervju,
och roades av tanken. Men den trumpne rockhjälten var bara supergullig och glad. Klädd i en
randig, stickad favorittröja och med tjock ponnylugg berättade han om skilsmässoalbumet
Prisoner – och om sina snuskiga favorit.
27 okt 2013 . The Velvet Undergrounds grundare har dött. Lou Reed har avlidit. Det
rapporterar bland annat Consequence of Sound. The Velvet Undergrounds grundare, som
senare också hade en omfattande solokarriär, blev 71 år gammal. I maj i år genomgick Reed
en levertransplantation men det är ännu okänt vad.
Intervjuer med Olle Ljungström 1993-1995 Håkan Lahger . Bara ett gäng kompisar uppväxta
på Stones, Lou Reed och punkens anspråkslösa attityd, som med gitarrerna i knätoch nerverna
utanpå skjortan spelar musik som vågar dröja i steget och där tron på att det fortfarande går att
vrida några droppar lust, spontanitet.
9 mar 2016 . Det var redaktören på Musikermagasinet som undrade om Johan möjligen ville
plåta Lou Reed som befann sig i Sverige för att göra promotion för sin nya skiva. –Jag blev så
klart överlycklig. Lou Reed . Johan skulle plåta och en journalist skulle intervjua för en
filmtidning. Tyvärr lyckades journalisten reta.
En intervju med David Byrne i Talking Heads Håkan Lahger. Amerika? ”Folk hoppas på att
under ska ske. Men det sker aldrig några utomjordiska mirakel. . ”A SelfMade Man” låter

mycket Lou Reed . ”Jag gillarhans gitarrljud ochjag är medveten om att detta är ungefär som
han låteroch som han lät iVelvet Underground.
17 dec 2010 . Visst, det här är staden där man hamnar före Moby i kön till hälsokostbutiken,
byter -postadress med Philip Glass, försöker att inte stirra ut Lou Reed och Laurie Anderson,
undviker Patti Smith i skivaffären, blir fotad i LIFE Magazine tillsammans med Robert
DeNiro, får agera livvakt åt Alexander Skarsgård,.
27 okt 2013 . Den amerikanske rockmusikern Lou Reed är död. Den 71-årige Reed avled på
söndagen i sitt hem på Long Island, i sviterna av den levertransplantation han genomgick
tidigare i år.
3 jun 2017 . Det är döden,” konstaterade Reed i flera intervjuer. När han gick ur tiden i
oktober 2013 konstaterade poeten och rocksångerskan Patti Smith i sin självbiografiska M
Train (2015) att det är oerhört svårt att tänka sig New York utan Lou Reed. Lewis Allen ”Lou”
Reed var inte bara förgrundsgestalt i kultbandet.
Buy Lou Reed – Intervjuer online now. Compare and find lowest price. Get reviews and
coupons for Lou Reed – Intervjuer.
23 nov 2010 . Daddyfoam 23 november 2010 04:37. Hur MÅS Horace? SvaraRadera · Gustav
L 27 november 2010 13:44. http://glarsed.blogspot.com/2010/03/intervju-med-horaceengdahl.html. Intervju med Horace. SvaraRadera · Suresh 14 mars 2012 20:13. Han ser lite
fågelaktig ut. SvaraRadera. Lägg till kommentar.
Intervju med Jay Messina. Postat av Marko - Crew i Artiklar, Intervjuer den 30 oktober 2012 |
ingen kommentar. Jay Messina har jobbat med några av de största rockalbum från 70-talet,
Aerosmith, Kiss, Alice Cooper, Lou Reed, Cheap Trick etc. är bara några av alla band. Titta på
videon och läs intervjun via länken nedan …
27 okt 2013 . Med bandet skrev Lou Reed klassiska låtar som "Heroin", Sweet Jane", "Venus
in Furs", "Sister Ray" och "All tomorrow's parties". Reed lämnade The Velvet Underground
1970. Under sin framgångsrika solokarriär skrev han hits som "Perfect day", "Walk on the
wild side" samt "Satellite of love". I en intervju.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
Som 22-åring ställdes han inför Lou Reed. Känd som en av de mest svårintervjuade artisterna i
världen. Det blev en skräckupplevelse, men framför allt en mycket bra erfarenhet som hjälpte
honom att utvecklas till den fantastiske intervjuare som han är idag. Niklas Källner har
förmågan att få vanligt folk att öppna sig inför.
11 mar 2016 . Det har inte forskats tillräckligt på hur mycket droger Lou Reed i själva verket
tog. Om han någonsin var heroinberoende är det oklart hur beroende avslutades, och känt är
att The Velvet Undergound föredrog amfetamin. Reeds egen syster påstod i en intervju att
Reed slutat med droger redan i början av.
Förord Ena sidan av Lou Reed ville vara en gitarrhjälte, något han aldrig var. En annan sida
ville vara litteratur och finkultur. Textmässigt var han också på samma nivå som Bob Dylan
och Leonard Cohen (vilka han nog kände mindervärdeskomplex gentemot), fast mer stringent
änDylan. För att fåden långa intervjun med.
6 okt 2017 . För att få den långa intervjun med honom för Svenska Dagbladet var villkoret att
inte hamna på nöjessidorna utan på kultursidorna och prata om hans fotobok Emotions in
Action och alltså inte om musik. Lou Reed är känd för att se det som en sport att förolämpa
journalister. Även legendariska journalister.
15 nov 2011 . http://www.youtube.com/watch?v=GNrPbLLeNUM /A.
5 feb 2016 . Film. Laurie Anderson. ”Lou Reeds ande genomsyrar varje scen i filmen” . Laurie
Andersons ”Heart of a dog” är en kärleksfull hyllning till två döda familjemedlemmar –

rockikonen Lou Reed och hunden Lolabelle. .. Inte så mycket, mer än att jag hela tiden måste
prata om döden i intervjuer, haha. Jag är.
27 okt 2013 . I går gick Lou Reed bort i sviterna efter en levertransplantation i maj. Utan Lou
Reed och The Velvet Underground hade David Bowie aldrig vågat göra det han gjorde –
Bowie återgäldade skulden när han producerade . Reed var också – ända in det sista - rockens
dokumenterat svåraste intervjuoffer.
27 okt 2013 . Lou Reed, grundare till Velvet Underground för att sedan gå vidare till att bli en
succerik soloartist har gått bort. Han blev 71 år gammal. Orsaken till hans bortgång är ännu
oklar, men Reed hade en lever-transplantation i maj. Reed's fru Laurie Anderson har vid ett
tidigare tillfälle kommenterat operationen,.
Lou Reed – Intervjuer PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Cyril Hellman. Ena sidan av
Lou Reed ville vara en gitarrhjälte, något han aldrig var. En annan sida ville vara litteratur och
finkultur. Textmässigt var han också på samma nivå som Bob Dylan och. Leonard Cohen
(vilka han nog kände mindervärdeskomplex.
7 apr 2013 . Men jag öppnar gärna för diskussion om metoder som journalister kan använda i
intervjusituationer när människor inte vill eller kan svara. Bonusexempel. Efter att jag lagt ut
de tio exemplen, tipsade @VictorHolm om en SVT-intervju där Lou Reed bland annat kallar
journalister den lägsta sortens varelser:.
Swedish DJs - Intervjuer: Cari Lekebusch . Lou Reed-Intervjuer. Cyril Hellman. NOK 15.
Køb. Joakim Thåström - Rockens svarta diamant. Håkan Lahger. NOK 20. Køb. Här föds
svensk hiphop - Ett reportage från Stockholms förorter. Med intervjuer av Titiyo, Leila K. och
Papa Dee.
För mig var det Marcel Duchamp, Andy Warhol, RW Fassbinder, Pina Bausch, Godard,
Hitchcock, Steve Paxton, Lou Reed, Forsythe, Kazuo Ono. Du började ditt nya jobb i början
av maj. Hur har den första tiden varit? Det har gått fort! Jag har gjort en workshop med
dansarna om hur vi alla arbetar med konst. Hur vi arbetar.
8 nov 2013 . I september genomförde Lou Reed sin sista intervju för Parrot ZIK headphones.
Frågeställare är regissören Farida Khelfa. Mr. Reed är insikstsfull, ärlig.
1 jun 2013 . Lou Reed återhämtar sig efter en levertransplantation som räddat hans liv. Det
avslöjar rocklegendarens fru, musikern Laurie Anderson i en intervju i The Times.
Jamen det är ju gulligt. Fast man känner förstås med den stackars intervjuaren. Som ändå
jobbar på, trots att han har världens torraste mun och skakigaste ben. Och jag får säga att Lou
är alldeles väldigt snäll mot honom, och det är fint att se . Loggat. Beyond the horizon, the sky
is so blue. I've got more.
Ämne: Reed, Lou : 1942-2013, Intervjuer,. Fler ämnen. Musik · Biografi · Genealogi ·
Släktforskning. Upphov, Cyril Hellman. Utgivare/år, Stockholm : Telegram 2013. Format,
Bok. Kategori. För vuxna. ISBN, 91-7423-242-8, 978-91-7423-242-4. Antal sidor, 25 sidor.
Klassifikation, Ijz Reed, Lou Lz Reed, Lou. Visa mer.
2 dagar sedan . Tidning i mycket gott skick med bland annat reportage och Intervju om och
med Jimmy Cliff / Lou Reed / Ratata mfl. K&ou.
Ena sidan av Lou Reed ville vara en gitarrhjälte, något han aldrig var. En annan sida ville vara
litteratur och finkultur. Textmässigt var han också på samma nivå som Bob Dylan och
Leonard Cohen (vilka han nog kände mindervärdeskomplex gentemot), fast mer stringent än
Dylan. För att få den långa intervjun med honom.
4 apr 2014 . När David Bowie träffade Lou Reed i början av 1970-talet byggdes en stor
ömsesidig respekt, en kärlek till varandras musik och en delad passion. Denna film . Fylld
med sällsynta bilder och exklusiva arkiv intervjuer, en unik dokumentär en av den moderna
musikens mest fascinerande partnerskap.

28 okt 2013 . För 13 år sedan bjöd Lou Reed på något av en mardrömsintervju för den då
unga, färska journalisten från Sverige. Men framåt slutet mjuknade rockstjärnan. Under sitt liv
gjorde sig Lou Reed känd som en kompromisslös och ibland ganska avig person. Åtminstone
när det vankades intervjuer. Ett klassiskt.
2 maj 2012 . Ett klassiskt svenskt exempel är Niklas Källners debacle till möte med Lou Reed.
Reed svarar inledningsvis med korta intetsägande svar, Källner är dåligt påläst och har efter
bara några minuter slut på frågor och väljer, den korta intervjutiden till trots, att avbryta
alltihop. Ett misslyckande av en övermodig,.
I P4 Sörmland hör du det senaste som händer i länet. Du får aktuella intervjuer, trafik och
väder blandat med musik.
Innan den officiella utgåvan hade flera bootlegversioner cirkulerat. Materialet är hämtat från
soloalbumen Lou Reed och Transformer samt från The Velvet Underground-tiden. Det
innehåller även en kort intervju med Reed i vilken han bland annat uttrycker en förhoppning
om att Velvet Underground-medlemmen Doug Yule.
27 okt 2013 . Lou Reed har gått ur tiden vid 71 års ålder. Av alla musiker jag håller nära hjärtat
är han kanske den som haft störst inflytande. Jag vet inte när jag upptäckte hans musik. Han
har liksom alltid funnits där, både i egen hög person och som influens för en så stor del av
den musik jag lyssnat och lyssnar på.
Jag ville göra det omvända och fann det hos musiker som Lou Reed. Jag fann det hos
konstnärer som Robert Crumb. Jag fann det hos författare som Hubert Selby Jr. Och så en dag
i film. En eftermiddag i början av 90-talet såg jag Ett anständigt liv på Folkets Bio. Jag hade
sett Dom kallar oss mods i skolan för många år.
27 aug 2017 . Vi har precis fått en gammal skivspelare så nu blir det mycket Tom Waits, Lou
Reed och David Bowie. I lurarna blir det Frida Hyvönen, Säkert och Lana del Rey. Har du
något bra tips du vill dela med dig av? Klassisk morgon i P2! Ett måste för mig på väg till
jobbet. Blir både avslappnad och fylld med energi.
Lou Reed,. from 1,200.00. FAMILIAR FACES 1 - Stockholm 2000. Lou Reed är i Stockholm
för att ge intervjuer inför nytt skivsläpp. Ett apberg av fotografer får ett fototillfälle i en trapp
på Grand Hotel. Vi skulle få 15 minuter, men Lou hostar, tittar ner i golvet och rättar till
glasögonen, sen är det över. Jag min idiot plåtar med.
4 nov 2013 . Lou Reed avliden 27/10 -13 Kändisskvaller. . Jag har fortfarande inte klart för
mig då jag inte har läst någon bok om Velvet Underground vilka Lou Reeds största förebilder
var inom musiken. .. Finns flera sympatiska intervjuer med Mr. Zimmerman, beroende på om
intervjuaren sköter sina kort. Leonard.
13 okt 2015 . I den nya biografin The Life Of Lou Reed får vi läsa om den forne Velvet
Underground-sångarens långa och framgångsrika karriär, men i skuggan av det målas en
osmickrande bild av rocklegendaren upp, skriver The Guardian. Författaren Howard Sounes
har genomfört inte mindre än 140 intervjuer med.
15 dec 2013 . Lou Reed-tribute med Ebbot Lundberg med vänner på Kom Bar i Göteborg 13
december 2013. Det kunde ha varit på en klubb i New York. Men nu blev det på ett hak i
Göteborg. Obefintlig annonsering. Fullsatt lokal. Ebbot Lundberg med vänner bjöd på en nära
tre timmar lång Lou Reed-hyllning, uppdelad.
Dokumentärfilmen Lou Reed – Lowest Form Of Life. Den fascinerande historien bakom
katastrofintervjun med rocklegenden Lou Reed. I ett hotellrum i Stockholm står tiden still när
tv-journalisten Niklas Källner ska göra sin första “pressjunkintervju”. Rummet är fyllt av
assistenter, tidtagaruret är satt på 30 minuter och Lou.
”Vill du höra mer?” När Lou Reed ställer en fråga till dig, kan du vara säker på att han testar
dig. Under dom senaste femton minuterna har han hållit föredrag i ämnet rörslutstegsdist. Nu

vill han veta om jag vill att han ska fortsätta. Sittandes bakom ett stort skrivbord på sitt kontor
i Soho, Manhattan, påminner han om en.
8 jul 2008 . Lou Reed växte upp i ett stabilt medelklasshem på Long Island, och chockade
tidigt sina föräldrar genom att både vilja bli rockmusiker och vara bisexuell. . I en intervju för
Sunday Times häromåret, avslöjade sångaren en anledning till varför han kommer så bra
överens med artistkollegan. – Jag har haft.
INTERVJU 2. SHERATON HOTEL. STOCKHOLM. ANDRES LOKKO: Mr Reed! Jag skulle
vilja tala med er om vad som får er att ticka, vad ni inspireras av, era favoritskivor och er
samling med doo wop-singlar. LOU REED: Uhum. Hur länge måste vi hålla på? Ungefär fyrtio
minuter. — Uhum. Läs hela artikeln. Annonser.
Gruppens tredje album, med det svartvita gruppfotot, är ett destillat av Lou Reeds
låtskrivargeni. ”Pale blue eyes”, en av de vackraste sånger som skrivits. LOU REED 2 ”The
Blue Mask” (1982). Googla fram Rob Sheffields jubileumstext om albumet på
RollingStone.com. Sånger om svårigheten med att varje familjefar.
Hitta bästa priser på Lou Reed - Ett liv av Mick Wall som e-bok (epub, pdf) eller ladda ner eböcker gratis från biblioteket och läsa på din e-bokläsare eller ipad.
19 aug 2016 . Hon är banbrytande inom den elektroniska musiken och har skrivit både
populär- och konstmusik och har samarbetat med bland andra William Burroughs, Peter
Gabriel och Lou Reed. Figure a Sea Koreografi och regi Deborah Hay . Intervju med Deborah
Hay. https://www.youtube.com/watch?v=.
12 jan 2011 . Ska man skratta eller gråta? Niklas Källners möte med Lou Reed är ett
skolexempel på hur en intervju inte ska gå till. Vissa intervjuare är inte så pålästa som de
borde vara. Vissa intervjuare får stora darren när de möter superkändisar. Vissa intervjuare
vill bara att de utmätta tiden ska ta slut – eftersom.
14 okt 2017 . Lulu – Lou Reed & Metallica (2011). Jonatan: – Det sägs att konstnären bara
återupprepar . Pelle hade jag hört talas om, på samma sätt som många andra, som killen som
haft en helt underbar Nyhetsmorgon-intervju men djupare än så orkade jag inte dyka. Det var
först då vi gjorde slut som jag upptäckte.
STOCKHOLM Stockholm Lou Reed återhämtar sig efter en levertransplantation som räddat
hans liv. Det avslöjar rocklegendarens fru, musikern Laurie Anderson i en intervju i The
Times.
För oss vinylentusiaster är den ”gröna” skivan med Lou Reed från Stockholms Konserthus
1974 väl känd och mitt exemplar är mer eller mindre sönderspelat idag. Skivan blev till och
med, när den gavs ut, recenserad i ett av dåtidens husorgan, Musikens Makt. Vem som stod
bakom skivutgivningen kan man ju undra över.
2 nov 2017 . I en stor intervju med Di Weekend berättar Noomi Rapace om nya filmen Bright,
som släpps samtidigt i 193 länder, om mötet med Harvey Weinstein – och om den egna
parfymen. . Hon berättar om en middag i New York där hon placerats mellan Lou Reed och
Jane Fonda. Han satt och tittade på hennes.
14 May 2010 - 9 min - Uploaded by nicolette283well the reporter is basically very very
nervous and a rookie. and lou is playing with him. And at .
”Like a possum” är en stark sak bland andra starka saker på Lou Reeds nya och starka album
”Ecstasy”. – Jag hade en lång tid . Lou Reed skriver fortfarande i enlighet med den vision han
hade i tonåren. Han tänkte: Tänk att ta .. Vi pratar trots allt om en man som vid ett annat
tillfälle i en annan intervju uttryckte sig så här:
2 maj 2010 . Var det något jag aldrig trodde skulle hända så var det att jag tröttnade på
kompgitarrer. Än mindre på att spela dem. När vi gjorde Tunaskolan, särskilt när vi repade in
den, var jag så nöjd med att ha knäckt koden, den där Lou Reed-koden, hur han spelade på

Can't Stand It Anymore och Foggy Notion.
Ladda ner Hårdkokt nordamerikansk prosa - Intervjuer med Anthony Bourdain, Don Delillo,
Bret Easton Ellis, Barry Gifford, Dennis Lehane, Chuck Palahniuk, George Pelecanos och
Terry Gilliam om Hunter S. Thompson av Cyril Hellman som E-bok till din mobil 100% gratis
i 14 dagar!
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