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BESKRIVNING

"New Order" publicerades ursprungligen i Schlager, nr. 4, maj 1985New Order kommer i dagarna ut med
sin efterlängtade lp Low Life. Den har varit planerad att komma ut sedan ett år tillbaka och Lars Nylin har
jagat i startgroparna ännu längre för att skriva om gruppen. Här följer en exklusiv intervju med New
Orders gitarrist Bernard Albrecht.Lars Nylin, född 1958, har skrivit om bland annat musik, sport,
populärlitteratur och resor sedan 1980. Han började på 1980-talet som musikjournalist i tidningar som
Schlager (1980-talets ledande svenska rocktidning), Nöjesguiden och Pop och medarbetade sedan i
tidningar som Café, Intrig och Dagens Nyheter. Därefter jobbade Nylin som talangscout på olika skivbolag
parallellt med sportjournalistik för exempelvis Sportbladet och Offside.Sedan 2008 är Nylin chefredaktör
för webbtidningen Musikindustrin.se, som bevakar den svenska musikbranschen. Parallellt frilansar han
som journalist och författare. Som författare har Lars Nylin bland annat varit medförfattare i den
nostalgiskt tillbakablickande Tusen klassiker (Norstedts, 2012). I författarrollen agerar Nylin sedan 2013
som frilansande förlagsredaktör för Metronome Books, som från hösten 2013 ger ut
musikbiografier.Telegram Journalistik ger ut god journalistik som publicerats genom tiderna - i bokform.
Krönikor, essäer, reportage, artiklar, spännande features, djuplodande intervjuer, grävande reportage -
journalister från den så omsusade magasinsboomen under 80-, 90- och 00-talet öppnar sina digra arkiv,
och det har skrivits fantastiska texter även innan dess som nu kan tillgängliggöras igen. Det skrivs
dessutom nya texter, som nu kan läsas direkt - i en e-bok eller en tryckt bok, läsaren väljer.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

New Order - Ceremony Lyrics | MetroLyrics

Explore releases and tracks from New Order at Discogs. Shop for Vinyl, CDs and more from New Order
at the Discogs Marketplace.

New Order - Wikipedia

New Order are Bernard Sumner, Gillian Gilbert, Stephen Morris, Tom Chapman and Phil Cunningham.
Their new album, Music Complete is out now on Mute.

New Order - Wikipedia

New Order är en engelsk syntpop/postpunkgrupp, bildad i Manchester 1980 av de återstående
medlemmarna ur Joy Division, vars sångare Ian Curtis begått självmord ...
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