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60-TALET - DE BÄSTA LÅTARNA Inget årtionde har varit mer nyskapande. Pop- och rockklassiker skrevs
på löpande band och coverband startade i snart sagt varje kvarter. Boken bjuder på ett rejält knippe av de
populäraste låtarna från det galna 60-talet. Melodistämmor, texter och ackordanalyser. Inbunden.Totalt 136
låtar. Ur innehållet: A whiter shade of pale, Bad moon rising, California dreamin , Dancing in the street,

Everybody needs somebody to love, Ferry 'cross the Mersey, Green green grass of home, Hey Joe, I got you (I
feel good), Jag hade en gång en båt, King of the road, Leva livet, Mustang Sally, No particular place to go,
One way ticket, Please Mr. postman, Reach out, I'll be there, Save the last dance for me, Stop in the name of
love, Sunny afternoon, The house of the rising sun, The universal soldier, Under the boardwalk, When a man

loves a woman , Wild thing, You really got me m fl.

På 60talet hade man hämtat sig efter Andra världskriget och för första gången på länge landat i ett långvarigt
ekonomiskt välstånd. och slutade 31 december 69 e.Kr. Que tal receber ofertas direto pelo WhatsApp? Basta

preencher seu número abaixo BR55.

60 Tals Musik,Bästa House Låtarna

Alla de bästa och största låtarna från 60talet med melodi text och ackordanalys. 60talet De bästa låtarna
Melodistämmor texter och ackord till låtarna vi minns från 60talet. Boken innehåller ett 80tal sånger med
melodistämma text och ackord varvat med. 70talsmusiken var huvudsakligen melodiös och det är sådana

sånger vi lättast minns. kr268.87 tax incl. Pris 239 kr. Ole hyvä ja salli JavaScriptin suorittaminen
selaimessasi jotta voit käyttää palvelua . 00talet De bästa låtarna Melodistämmor texter och ackord till låtarna

vi minns från 00talet.
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