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BESKRIVNING

Lyssnar du till mig i kväll, lilla mor? frågade Sven-Olof Sandberg i sin radioschlager 1927. Sången blev en
succé och fick många efterföljare i hans repertoar av känsliga bitar. Därmed hade Sandberg också initierat
den sentimentala schlagern i Sverige. Sånger som denna, som i nostalgiska ordalag besjunger modern,
barndomshemmet och hembygden kan tillsammans med vildmarksromantiska och svärmiska sånger ses
som en egen undergenre i förhållande till schlagermusikens uppsluppna, dansanta huvudfåra. I variationer
under 1900-talet har de tilltalat en bred och hängiven publik, men också angripits av den bildade eliten
som ett slags populärmusikens hötorgskonst. På spaning efter vari det (i många bemärkelser) känsliga
egentligen består undersöker litteraturvetaren Karin Strand dessa texter och deras kulturella sammanhang
närmare. Sångerna studeras utifrån tre sångares repertoarer, sångare som med olika framtoning verkat
inom genren: Sven-Olof Sandberg, Bertil Boo och Gösta Snoddas Nordgren.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Känsliga bitar : Text- och kontextstudier i ... - umu.diva-portal.org

Anders och Putte Känsliga Bitar Enjoy the nostalgitripp! ;) WMM klipper av lite av ljudet i början ibland,
få se om jag kan fixa detta någon gång i ...

Känsliga bitar - Karin Strand - böcker (9789188675859) | Adlibris Bokhandel

Gunilla Brodrej skriver om Sveriges Radios symfoniorkester. Inte om hur den spelar utan Gunilla Brodrej
återger uppgifter som hon läst på bloggar och ...

Anders och Putte - Arg - YouTube

"Mycket känsliga bitar" är Anders Lundins och Lars In de Betous fjärde barnskiva. Anders och Lars är
kända från SVT, där deras musikvideor har visats i SVT:s ...
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KÄNSLIGA BITAR

https://www.bo-fi.club/?p=K%C3%84NSLIGA%20BITAR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=K%C3%84NSLIGA%20BITAR&ln=se
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