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Är det sant att han en gång spelade med en ung och okänd Bob Marley i ett pannrum utanför Stockholm? Att
första gitarren gjordes i slöjden med hjälp av ett glödgat stuprör? Att Pink Floyd lånade hans förstärkare på
Nalen? Att den berömda tungvrickningen är ett arv från mormor? Eller att en recensent en gång sågade hans
version av Taubes Så skimrande var aldrig havet med orden som avslutning spelade Janne Schaffer ett
långsamt segt stycke? Nu talar han äntligen ut Sveriges främste gitarrhjälte genom tiderna. MITT LIV SOM
SCHAFFER är berättelsen om den blyge grabben från Blackeberg som fick spela med landets främsta artister
som till exempel Cornelis Vreeswijk, Monika Törnell, Gunnar Wiklund, Björn Skifs och Jerry Williams. Men
också med världsstjärnor som Abba, Stan Getz, Tina Turner, Neil Sedaka, Toto, Georgie Fame och Phil
Collins. Den är även en unik, inträngande, klarsynt, rolig, allvarlig och osminkad skildring av den svenska
musikscenen under ett halvt sekel.
Jeg så at jeg hadde ”glemt” store deler av oppveksten min; alle de triste, vanskelige bitene. Björn Skifs
föddes 1947 i Vansbro i Dalarna. Gå till administrations-sidan och välj 'Kunder' i menyn till vänster. no feirer
20 år i 2016. Jeg så at jeg hadde ”glemt” store deler av oppveksten min; alle de triste, vanskelige bitene. no
feirer 20 år i 2016. På tisdagen registrerades Schaffers skilsmässoansökan i Solna tingsrätt. Det blir svårt för
Lill-Babs i programmet att prata om paraden av män som överraskade henne i ”Här är ditt liv”. Nöjesnyheter,
bilder och video om Hollywood-kändisar, svenska kändisar, kungligheter, aktuella tv-program, nya filmer,
musik och spel. Siden oppstarten i 1996 har vi hjulpet det norske folk til et enklere liv på nettet.

Siden oppstarten i 1996 har vi hjulpet det norske folk til et enklere liv på nettet.
Startsiden. Köp biljetter till Where the Magic happens med Caroline Ravn på Lisebergsteatern i Göteborg
den 24 oktober 2018 Biografi Bakgrund och Slam Creepers. Siden oppstarten i 1996 har vi hjulpet det norske
folk til et enklere liv på nettet. Här sjungs, dansas, steks korv och bråkas med grannfrun när Björn flyttar in
hos Ansgar, som … Lämna mig aldrig. Med albumet Ängel (1982) inleddes ett längre samarbete med
producenten Ulf Wahlberg, som då även spelade keyboard i Secret Service. ”Det var ikke før jeg ble voksen
og fikk mitt første barn at jeg skjønte at mammaen min ikke var helt som andre mammaer. De gifte sig den 26
augusti 1975. Jeg så at jeg hadde ”glemt” store deler av oppveksten min; alle de triste, vanskelige bitene. Det
blir svårt för Lill-Babs i programmet att prata om paraden av män som överraskade henne i ”Här är ditt liv”.

