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Det var på Frederiksberg, det var i december, og året var 1969, da næsten-ex-beatlen George Harrison
uannonceret viste sig på scenen i Falkoner Centret i selskab med gruppen Delaney & Bonnie & Friends. Den
aften blev de første akkorder til monsterhittet My Sweet Lord slået an i bandrummet, mens Harrison sang: My
sweet lord/Oh my lord/Oh my lord/I just wanna be with you. Episoden kom på mange måder til at markere
starten på Harrisons solokarriere, der sluttede ved hans alt for tidlige død i 2001. Denne første danske biografi
om George Harrison fortæller hele historien om manden, der blev kaldt ’den tavse beatle’ – fordi han stod i
skyggen af John Lennon og Paul McCartney (og hvem ville ikke have gjort det!) – men uden hvem The
Beatles ikke havde været det samme. Karsten Jørgensen belyser med udgangspunkt i talrige kilder, hvad der
gjorde George Harrison til den, han var: et indadvendt, musikalsk, ekcentrisk, humoristisk og søgende
menneske og en forrygende leadguitarist. En mand, der med samme entusiasme gav sig hen til indisk religion
og Monthy Pythons gakkede univers. Bogen indeholder foruden de udødelige og sagnomspundne historier om
tiden før og med The Beatles de mindre kendte om Harrisons privatliv – fra en borgerlig opvækst i en
middelklassefamilie i Liverpool til livet som verdensberømt, velhavende godsejer. "Jørgensen har skrevet en
fremragende og detaljeret biografi om George Harrison. Gennem velvalgte citater og en god fornemmelse for
– og indsigt i – Englands kulturhistorie, tegner han specielt Harrisons barn- og ungdom så fint, at han lægger
sig helt op i toppen af Beatles-biografer – i klasse med Mark Lewisohn." – René Gummer, Weekendavisen

Innerhalb von nur acht Jahren haben sie nicht nur den Rock 'n' Roll verändert, sondern auch sämtliche
folgende Musik. Geschichte der Beatles: Die Beatles waren zweifellos die einflussreichste Band des 20.
Presse & download. Geschichte der Beatles: Die Beatles waren zweifellos die einflussreichste Band des 20.
Presse & download. Hva er det som gjør Robbert van den Broeke så unik. Nedenfor findes filer til gratis
download, supplerende materialer til enkelttitler og pressemateriale til seneste udgivelser i form forsider,
forfatterfotos m. Presse & download. j-l said: lovexLuffy said: Interesting episode. Mit Songs von den
Beatles, Rolling Stones und Prince. Presse & download. m.
Hva er det som gjør Robbert van den Broeke så unik. getting to learn about Kabuto's past and I never really
cared for him much but I kinda always wondered what happened to him, since he is the way he is now. j-l
said: lovexLuffy said: Interesting episode. Hva er det som gjør Robbert van den Broeke så unik. Mit Songs
von den Beatles, Rolling Stones und Prince. Mit Songs von den Beatles, Rolling Stones und Prince. Presse &
download.

