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BESKRIVNING

Andres Lokkos texter: nytt, gammalt, möten, drömmar. Från Jakobsberg till Asbury Park via Glasgow. Här
finns allt: korta flirtar med The Strokes och afrikansk blues; livslånga kärleksaffärer med Tindersticks och
Everything But The Girl; krönikor, recensioner, härligt maffiga artiklar och reportage; drygt 1.700
oumbärliga sidor uppdelade i två volymer.I dessa (Andres 1989 - 1998 och Lokko 1999 - 2009) samlas
för första gången ett urval av modernisten Andres Lokkos bästa texter. Ett flertal är tidigare opublicerade.
Och några, ärligt talat, tidigare refuserade.De två volymerna innehåller:- 20 års samlade texter- 582
artiklar- 1.732 sidor- 4.719 registerposterAndres Lokko, född 1967, är dramatiker och kritiker. I drygt
femton år har han skrivit om kultur, i synnerhet om popmusik. Under största delen av 90-talet var han
självutnämnd chefsideolog på tidningen Pop. I dag verkar han bland annat som krönikör för Svenska
Dagbladet och är bosatt i London.Pressröster»Det är faktiskt en alldeles vindlande resa att hänga med
genom de här böckerna som går att läsa i ett svep, trots att de egentligen är så tjocka att de praktiskt sett är
smått oläsliga.«Johan Malmberg, Helsingborgs Dagblad»Andres Lokko är popens förste älskare. Han
brinner tills han smälter klockan nio av det han lyssnade på klockan åtta. När jag läser hans samlade texter
måste jag ideligen avbryta mig för att rusa upp, sätta på låtar han hänvisar till, halsa en flaska JB, blåsa på
glöden och ge fullständigt fan i att skriva den här recensionen.«Jonas Thente, Dagens Nyheter
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Andres Lokko 1999-2009, Lokko | Stockholms Stadsbibliotek

2010, Häftad. Köp boken Lokko : 1999-2009 hos oss!

Lokko: 1999-2009 (Pocket, 2011) - pricerunner.se

ANDRES LOKKO [f. 1967] har under de senaste två decennierna varit en av Sveriges mest inflytelserika
kritiker och krönikörer med tonvikt på popmusik ...

Lokko : 1999-2009 - Andres Lokko - pocket (9789174990218) | Adlibris ...

Libros en idiomas extranjeros. Selecciona el departamento que quieras buscar



3

Lokko 1999-2009

https://www.bo-fi.club/?p=LOKKO%201999-2009&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=LOKKO%201999-2009&ln=se

	Lokko 1999-2009 PDF E-BOK
	Lokko Andres
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	Lokko 1999-2009



