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BESKRIVNING

JustD har alltid brutit ny mark och så även nu. Det är dags för musiken att anta nya format. Varför låta sej
stoppas av normer som står och stampar i förra millenniet? När inte längre antal spår i en vaxplatta eller
minuter på en aluminiumskiva begränsar öppnas möjligheter att låta berättandet och kompositionen
expandera fritt.Även prosan förhöll sig länge, i form av fabler eller myter, inom ett begränsat omfång. Idag
ses det som självklart att en roman kan omfatta sju-åtta hundra sidor eller ännu mer. Utvecklingen går
vidare. Man vänjer sej. I en nära framtid kommer det med största sannolikhet ses som fullt naturligt att
artister, rappare såväl som sing&songwriters, skriver sånger som varar i 45 minuter eller varför inte i
timtal. Det handlar lyckligtvis inte längre om beskaffenheten hos en behållare, utan om hur mycket vi vill
berätta och hur länge vi kan hålla intresset uppe.Därför har vi skrivit en raplåt som är över en timme lång. I
boken finner ni texten.JustD består av Gurra G, Peddapedd och Doktor C. Sedan sent 80-tal har de
levererat hiphop på svenska och gjort musikgenren folklig med klassiker som "Relalalaxa", "Hur e d
möjligt?", "Tre gringos" m.fl.Efter en längre tids uppehåll är de tillbaka med Den feladne länken, ettalbum
som även innehåller spåret "LALSK - Livets Allra Längsta Sommar kväll" - med en text som beskriver vår
plats i tiden, och hur vi handskas med vänskap balanserandes på nuets spända lina mellan dåtid och
framtid.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

GISMETEO: weather in Lalsk for a week — weather forecast for 7 days ...

Lalsk is on Facebook. Join Facebook to connect with Lalsk and others you may know. Facebook gives
people the power to share and makes the world more open...

justDPodd | JustD

View the profiles of people named Lalsk. Join Facebook to connect with Lalsk and others you may know.
Facebook gives people the power to share and makes...

Längsta fullmäktigemötet i modern tid - Samhälle - Hela Gotland

Find the most current and reliable hourly weather forecasts, storm alerts, reports and information for
Lalsk, RU with The Weather Network.
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LALSK

https://www.bo-fi.club/?p=LALSK&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=LALSK&ln=se
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