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Beskrivning
Författare: Per T H Ericsson.
Skir grönska spirar i solljuset utanför mitt fönster. Himlen är molnfri. Nyutslagna blommor
doftar, fåglar kvittrar och kvällen är ljum.
Det är försommar 1972 och snart sommarlov tänker jag hastigt, när jag för allra första gången
får höra Ted Gärdestad på radion i köket. Han sjunger "Snurra du min värld" och jag blir
omedelbart förtrollad av de suggestiva gitarrackorden, den aningen vemodiga melodin och
Teds ljusa, friska röst.
Blixtsnabbt blir han min stora idol. Jag blir helt uppslukad av den värld av blåa vikar,
brunbrända flickben och försiktiga leenden som kommer till uttryck i Kenneth Gärdestads
texter. Texter som också kryddas med existentiella tankar om vår värld, och med känsliga
skildringar av kärlekens böljande landskap av hisnande lycka och smärtsamma nederlag.
Ted är inte bara en fantastisk låtskrivare och sångare. Lika mycket är han - precis som sin bror
Kenneth - en känslig, begåvad och godhjärtad kille som verkar göra allt för att behandla sin
värld väl.
I den här boken försöker jag dela med mig av min fascination för Ted och Kenneth
Gärdestads musik. Här finns bland annat spännande texttolkningar, en presentation av
"Gärdestadeologin", intervjuer med "Harpo" och några andra musiker runt Ted, mer om
Kenneth Gärdestad, hur Teds och hans låtar kom till, fotografier, originaltexter och lite
kuriosa.

Annan Information
17 nov 2015 . Blädderblad med information:
http://issuu.com/hpmentertainment/docs/hpm_entertainment-rrm-ted. Managementbolaget:
http://www.hpmusik.se/en-hyllning-till-ted-gaerdestad.html. På turnéerna följer oftast även
författaren Per T H Ericsson som skrivit boken ” Vad sjunger Ted Gärdestad om?
28 mar 2016 . Managementbolaget: http://www.hpmusik.se/en-hyllning-till-tedgaerdestad.html. På turnéerna följer oftast även författaren Per T H Ericsson som skrivit boken
” Vad sjunger Ted Gärdestad om?” http://persvarld.com/ted-kenneth-gardestad/ Vill du boka
bandet för en konsert till din stad eller för en intervju.
10 dec 2016 . Det var i kvällens "Så mycket bättre" som Jill Johnson gav sina musikkollegor,
Kenneth Gärdestad och svenska folket rejäl gåshud. . Gäst för kvällen var ingen mindre än
Ted Gärdestads bror Kenneth Gärdestad. Kenneth skrev de flesta av . Quiz: Vem sjöng vad på
Jill Johnsons dag i Så mycket bättre?
8 jun 2017 . Film TT Ted Gärdestad blev en tidig tonårsidol, med sina sånger om kärlek, hopp
– och smärta. Nu kommer filmen "Ted – för kärlekens . Sjunger själv. Han berättar att han
inför rollen har konsumerat allt som går att höra, läsa och se av Ted Gärdestad för att göra sin
tolkning så rättvisande som möjligt.
9 dec 2016 . Därefter är det Tommy Nilssons tur att ställa sig framför de andra deltagarna samt
Kenneth för att framföra en av Ted och Kenneth Gärdestads låtar. Efter att han hyllat Kenneths
textförfattande och vad det betytt för honom beger sig Tommy fram till scenen och sjunger – I
den stora sorgens famn som de nyss.
www.boras.com/./Janne-Schaffer-moter-Ted-Gardestad-i-Sol-Vind-och-Vatten/
8 sep 2011 . För kärlekens skull- Ted Gärdestad Utanför fönstret slår våren ut. Marken blir grön igen. . och sjungen av Ted Gärdestad. Mellan
1992-1993 var Ted gift med Annika Lindholm och strax efter skilsmässan släpptes den här låten. . Ted sjunger att Våren slår ut vilket jag ser som
en metfor. Det är ju inte så att.
11 mar 2016 . Torsdag 3 mars hade Timo Räisänen releasekonsert för sin skiva Timo sjunger Ted, en skiva med tolkningar av en del av
Gärdestads låtar. Det var en härlig konsert med en av Sveriges bästa liveartister. Konserten hölls till förmån för (H)järnkoll i Västra Götaland och
pengarna ska gå till att sprida.
22 jun 2017 . Äntligen kommer filmen om folkkäre artisten Ted Gärdestads liv! Filminspelningen pågår just nu i värmländska Trollhättan och vi
träffade Adam Pålsson, som spelar Ted och även sjunger alla låtar i filmen Ted - För kärlekens skull. – Att få spela Ted Gärdestad är en stor ära.
Det är den finaste uppgiften en.
20 apr 2016 . Timo Räisänen har rosats för sina tolkningar av Ted Gärdestads låtar. Nu kommer . Så när vännen och musikern Martin Schaub för
tre år sedan kom med förslaget till det som skulle utvecklas till den kritikerrosade turnén Timo sjunger Ted, spjärnade han först emot. . Jag följer
mitt hjärta, vad jag än gör.
Vad sjunger Ted Gärdestad om? av Per Th. Ericsson (Bok) 2014, Svenska, För vuxna. Ämne: Gärdestad, Ted : 1956-1997, Vispop, Sångtexter,
Text och musik, Musiker,.
20 okt 2016 . BILD: Vilhelm Stokstad/TT | Tedian. Kristin Amparo sjunger Ted Gärdestads låtar på fredag i Konserthuset tillsammans med Sonja
Aldén, Janne Schaffer och Johan Boding. Hon fick mycket av musiken med sig hemifrån, med två musikintresserade föräldrar. Men just Gärdestad
hittade hon fram till på egen.
Timo sjunger Ted + supportakt Peter Simson. Evenemang: Timo sjunger Ted + support. Datum: 13 Augusti, Scen på Bônn. Tid: 19:00 (Insläpp
från kl. 18:15). Biljettpris: 320 kr, inklusive serviceavgift. (295:- ordinarie biljett). TIMO RÄISÄNEN i exklusiv intervju. - Hyllar Ted Gärdestad

13 augusti. Den 18 februari skulle Ted.
14 feb 2015 . Och till slut var boken klar: ”Vad sjunger Ted Gärdestad om?” – I texterna får man en bild av vem Ted var. Ofta handlar hans låtar
om kärlek, med hela tiden på olika teman. Han var alltid lite blyg och försiktig och vågade själv inte ta första steget. Pers ögon glimmar när han
läser högt ur Ted Gärdestads olika.
I samband med att Ted Gärdestad i år skulle fyllt 60 år släppte Timo Räisänen ett uppmärksammat hyllningsalbum. Under våren har föreställningen
”Timo sjunger Ted” tagits ut på en turné som resulterat i fyllda konserthus runt om i Sverige sedan starten i februari. Efter succén väntar nu en
fullbokad turnésommar för ”Timo.
5 maj 2017 . Han har dessutom trängt längre in i Ted Gärdestads musikaliska universum än vad någon kanske har gjort tidigare. . långa
introduktioner, mellanspel och mycket luft i musiken, och en rolig effekt av det är att texterna kommer fram på ett annat sätt än tidigare, det blir
väldigt tydligt vad Ted sjunger. Texterna.
5 apr 2016 . Vad hände? – Vi skulle spela i Sölvesborg nästa kväll och jag var säker på att det var där vi skulle bo mellan gigen. Så jag höll mig
nykter och körde hela vägen, bara för . Timo sjunger Ted. Vem: Timo Räisänen. Tema: Timo Räisänen hyllar Ted Gärdestad med personliga
tolkningar av en älskad låtskatt.
Vad var det du upptäckte med Ted Gärdestad? – I korthet så upptäckte jag att han har en otroligt känslomässigt bred repertoar som går från
djupaste sorg till barnsligaste, larvigaste, pinsammaste glädje, både mellan och i låtar. Man kastas omkring som en flipperkula, det förstärker alla
känslolägen. Däri kände jag ett.
För kärlekens skull – Svenska artister hyllar Ted Gärdestad är ett hyllningsalbum som innehåller tolkningar av Ted Gärdestads låtar under initiativ
av Gärdestads dotter Sara Zacharias, hennes make David Lindgren Zacharias och musikproducenten Ollie Olson. Albumet innehållet tre tidigare
outgivna låtar som Zacharias.
29 jul 2013 . Ted Gärdestads dotter Sara Zacharias släpper album med outgivna Gärdestad låtar . Ted blev en popidol utan någon tidigare
motsvarighet vid den här tiden i Sverige och i slutet av 1970-talet var det Björn Borg, Abba, Ted Gärdestad och . Det slutade med att Sara här
sjunger låtarna på egen hand.
13 Mar 2016 - 3 min - Uploaded by NyhetsmorgonNyhetsmorgon i TV4 från 2016-03-13: Timo Räisänen framför Ted Gärdestads Viking .
22 jun 2016 . Han var bara flyktigt bekant med Ted Gärdestads musik. Den var alldeles för glättig för hans smak. Men Timo Räisänen kom att helt
omvärdera sitt förhållande till Gärdestad. Nu – ett album . Sedan började arbetet med att lista ut vad han själv ville säga med sina tolkningar och
hur det skulle låta. – Det har.
18 aug 2016 . Vi har grävt lite i arkivet med anledning av att musikern och sångaren Ted Gärdestad kommer att hyllas i höstens upplaga av Så
mycket bättre. Det blir både musik och tennis!
19 okt 2017 . Mixturen sjunger Ted Gärdestad, kompgrupp. Lotteri, allsång med schlagertema. Tårtbuffé 50:-/vuxna 20:-/barn. Välkomna!
31 okt 2015 . Timo Räisänen ackompanjerad av bas och gitarr tolkade Ted Gärdestad. I fjol spelade han med . Timo Räisänen Timo Räisänen
sjunger Ted Gärdestad . Trion håller sig relativt trogen originalen vad gäller grundbultar som känsla och melodi, men lägger ett litet filter av
grovkornighet över dem. Det är bra.
Och är det inte verklighet så drömmer jag” sjunger Ted Gärdestad. Och ja, bäste Ted jag tror faktiskt att du drömmer, men tänker också att det
finns många vägar att gå för försoning. En är att passa på när det ska till att bli vintertid. Då får man ju plötsligt en hel timme till att använda.
Kvalitetstid kallas det. Pernilla plockade.
Det är nästan 20 år sedan Ted Gärdestad tog sitt liv. Men hans låtar lever. Det blodiga allvaret är genomgående i alla låtar. Det ska vara näven i
luften och. "Det blodiga allvaret är genomgående i alla låtar. Det ska vara näven i luften och känslorna utanför kroppen. Det är vad jag använder
musik till själv", säger Thomas.
13 jul 2016 . I kväll är det dags för Timo Räisänen att inta scenen på Stora torget i Borås. Det gör han med sin kritikerrosade show "Timo sjunger
Ted".
52 minuter sedan . Premiär i dag för musikvideon "Himlen är oskyldigt blå". Adam Pålsson som spelar Ted Gärdestad i Hannes Holms film "Ted –
för kärlekens skull" sjunger även låtarna i filmen. Som den här.
Vem sjunger? 1 Anita Lindblom x Lill Babs 2 Siw Malmkvist 7. För kärlekens skull är skriven av ett brödrapar. Texten är skriven av den äldre
brodern och musiken av den yngre. Vad heter han som sjunger? 1 Peter Lundblad x Niklas Strömstedt 2 Ted Gärdestad 8. Nu något så ovanligt
en visa av Evert Taube som han aldrig.
4 apr 2016 . På plattan Timo sjunger Ted som kom i början av mars gifter sig Ted Gärdestads musik och det melankoliska i Timo Räisänens röst
till en enhet som lyfter fram nya sidor i de välkända sångerna. . Där tangeras tunga saker på ett häftigt sätt, och det är vad jag också försöker göra i
mitt eget låtskrivande.
28 aug 2017 . Minikonsert i vår musik. Susann & Kenneth Sonntag, Maria & Tomas Höglund och Teddy Granroth.
Vad sjunger Ted Gärdestad om? Årsta Biblioteks Vänner bjuder in till ett program. Lärare Per TH Ericsson. Per TH Ericsson, lärare och
Tedkännare berättar i ord, bild och musik om den folkkäre sångaren. Måndag 29 maj kl.19.00. Mingel från 18.30. VARMT VÄLKOMNA!
Erik Linder sjunger låtarna och Kenneth Gärdestad berättar om sin brors liv. Det här är ett unikt tillfälle att få höra Kenneth Gärdestad berätta
historien om sin bror, Ted Gärdestad. Under alla år jobbade de båda bröderna ihop, och skrev alla oförglömliga sånger tillsammans. Ted skrev
musiken, och Kenneth satte text till.
4 dec 2013 . Lyrics of VIKING by Ted Gärdestad: Jag har jämt gillat spänning och att leva lite vind för våg, Så jag följde säkert med en båt när vi
drog ut på ett .
9 aug 2009 . Dopsång - Ted Gärdestad?? . Ska ha en jätte duktig kille som sjunger och funderar på Älska mig och Himlen måste sakna en ängel
men vet att jag hört någon sång av Ted Gärdestad på ett dop som var så . Lyssnade på För kärlekens skull men vet inte om jag tycker texten
passar på dop - vad tycker ni?
Jämför priser på Vad sjunger Ted Gärdestad om? (Inbunden, 2014), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av
Vad sjunger Ted Gärdestad om? (Inbunden, 2014).
The latest Tweets from TED - DOKUMENTÄR (@teddokumentar). Blir du nyfiken? Lugn, alla svar kommer i sinom tid. Välkommen att följa
med på resan. Fb: @teddokumentar Instagram: @tedlangfilmsdokumentaren.
10 dec 2016 . Jill Johnson valde klassikern Himlen är oskyldigt blå när Ted Gärdestad skulle tolkas under kvällens program – och det blir
(givetvis) en vacker och fin…

9 okt 2017 . Det är få filmer som vi ser framemot så mycket som den om Ted Gärdestad. Den har.
17 jul 2017 . har du känt, jag är varm, varm, varm, varm, varm”, sjunger han. – Jag tyckte själv att just den texten kanske var lite väl blödig - men
vet du vad Ted sade om den? ”Det är precis så jag tänkt om henne, de är precis de orden jag ville ha”. Och det var han som valde att använda
namnet ”Helena” i refrängen.
Timo sjunger Ted. Timo Räisänen har frontat Popical tidigare med storartat resultat. Nu återkommer han med sin publiksuccé Timo sjunger Ted
där han gör egna, inkännande tolkningar av Ted Gärdestads låtskatt stödd av Göteborgs Symfonikers mäktiga sound i arrangemang av Martin
Schaub. I Symfonikernas fleråriga.
20 sep 2013 . När Ted Gärdestad avled 1997 41 år gammal var han en av Sveriges mest folkkära artister. Hans vuxna . Låtarna hon hittade var
på engelska och inspelade inför Ted Gärdestads sista skiva, ”Äntligen på väg”. . Han var ju min pappa, jag vet inte, Men när jag gjort det här har
jag tänkt på vad jag har velat.
Vad sjunger TED. By Per Berglund. 9 songs. Play on Spotify. 1. HelenaTed Gärdestad • Undringar (remastered 2009). 3:200:30. 2.
SommarlängtanTed Gärdestad • Undringar (remastered 2009). 2:370:30. 3. Räcker jag tillTed Gärdestad • Undringar (remastered 2009).
3:010:30. 4. När du kommerTed Gärdestad • Undringar.
4 jun 2014 . Snart 20 år har gått sedan Ted Gärdestad dog. Det är 50 år sedan han var med i tv för första gången. Därför hyllas han nu med en
skiva där bland andra Laleh,
5 jun 2014 . Teds dotter Sara Zacharias, som är en av initiativtagarna till skivan, sjunger en ok Himlen är oskyldigt blå, och Ted Gärdestads
bräckliga drag . men trots att det här finns en adderad stor orkester i slutet här gör den märkvärdigt usla ljudkvaliteten (vad gick snett där?) att man
inte gärna lyssnar igen.
Här sjunger Adam Pålsson Ted Gärdestads klassiker. Var god stäng av din adblocker för att spela innehållet. NÖJE mindre än 40 min sedan.
Tommy Körberg och Håkan Hellström har redan gjort det. Nu är det Adam Pålssons, aktuell med ”Ted – för kärlekens skull”, tur att tolka Ted
Gärdestads klassiker, ”Himlen är oskyldigt.
15 maj 2016 . Timo Räisänen lever sig verkligen in i de gamla Ted Gärdestad låtarna med en energi och värmande känsla som ger ett lyckorus,
redan när Katalins . låtar men sedan kommer en mycket känslosam "Sommarlängtan" Men vad har hänt forsätter Timo "Förra helgen gick man
omkring naken i trädgården och.
8 maj 2015 . Nostalgikonserten "Till minne av Ted Gärdestad" kommer till Sundsvall. . Erik Linder sjunger i hyllningskonserten till Ted Gärdestad.
. "Talang" 2009, och har tidigare jobbat tillsammans med Kenneth Gärdestad i Melodifestivalen 2010, där Kenneth skrev texten till Eriks bidrag
"Hur kan jag tro på kärlek".
22 jun 2017 . 7. JAG SKA FÅNGA EN ÄNGEL. Ted Gärdestad sjunger en ljuvlig melodi om att ragga på diskotek. Finstämd text av brorsan.
Man kan säga att Ted här sjöng den barntillåtna versionen av ung kärlek, det som Magnus Uggla fyra år senare skildrade på ett lite mer rakt-påsak-sätt i ”Varning på stan”.
Så är det dags för en unik nostalgi-konsert för alla som älskar Ted Gärdestads musik, nämligen konserten ”Till minne av Ted Gärdestad”. Det är
en konsert som både bjuder på alla välkända låtar, men också berättar om människan och artisten Ted. Erik Linder sjunger låtar som ”Sol, vind
och vatten”, ”Jag ska fånga en.
18 jul 2015 . Vad har du för relation till Ted Gärdestads musik? – Wow, musiken är helt fantastisk, liksom texterna Kenneth Gärdestad skrev. Det
är inget filter när Ted sjunger, man hör hans själ i orden. Även när vi repar låtarna blir jag berörd. Ted fick ett tragiskt öde, men det finns ändå så
mycket hopp och lycka i hans.
9 feb 2015 . Ted Gärdestads låtskatt är betydande. Därför kan boken Vad sjunger Ted Gärdestad om av Peter TH Ericsson betraktas som unik.
Över sextio av artistens.
10 dec 2016 . Betyg: 5/5. Björn: Kanske är det dags att erkänna att jag aldrig varit något stort fan av Ted Gärdestad. . Magnus sjunger bra, som
vanligt, men det sjunger inte till i mitt hjärta. Betyg: 3/5 . Det finns inget att klaga på egentligen, men det är inte vad jag kommer att komma ihåg från
det här programmet. Hon får.
"Teds låtar har varit en del av min musikaliska ryggrad, sättet han sjunger på, rakt och enkelt men ändå så berörande att nackhåren reser sig är
unikt. När det kopplas ihop med så . Johan Boding - En av Sveriges bästa sångare bjuder återigen på ett urval ur Ted Gärdestads fantastiska
låtskatt. Många känner igen Johan.
Janne Schaffer möter TED GÄRDESTAD i Sol Vind & Vatten . En hyllning till Ted och Kenneth Gärdestad, deras musik, livet och kärleken. En
konsert som . "Teds låtar har varit en del av min musikaliska ryggrad, sättet han sjunger på, rakt och enkelt men ändå så berörande att nackhåren
reser sig är unikt. När det kopplas.
19 jan 2015 . Ted Gärdestad föddes 1956 i Sollentuna och dog 1997. Han debuterade 1972 med albumet ”Undringar”. Under sitt liv släppte han
sju skivor. För boken ”Vad sjunger Ted Gärdestad om?” har Per TH Ericsson intervjuat personer nära Ted. Ett filmbolag har visat intresse för att
göra film om artistens liv.
Premiär i dag för musikvideon "Himlen är oskyldigt blå". Adam Pålsson som spelar Ted Gärdestad i Hannes Holms film "Ted – för kärlekens skull"
sjunger även låtarna i filmen. Som den här.
20 dec 2014 . Ifrån Kairo till en stad i ökensanden Men solen brände o jag spände upp mitt paraply O jag gick o jag gick o jag gick Tills jag fick
en liten, liten, liten prick O jag gick o jag gick o jag gick Tills jag prick brevid pricken fick Jag gick med raska steg och hade säkert gått i många
mil Men jag undra vad som hände,.
3 dagar sedan . Nu står Adam Pålsson, 29, inför sitt livs mest komplexa roll hittills: som Ted Gärdestad i bioaktuella ”Ted – för kärlekens skull”!
Allers redaktion . Adam sjunger och spelar själv i filmen. Han fortsätter: – Sedan . Sedan när jag väl slutade sa min pappa ”gud, vad skönt, då kan
jag äntligen sluta!”. Adam med.
25 apr 2016 . Den 29 april kommer Timo Räisänen till Jönköping med den hyllade föreställningen Timo sjunger Ted. (Jönköping) . Timo Räisänen
kommer till Jönköping 29 april och tolkar Ted Gärdestad. . När de väl kommit förbi vad jag är på scen så tycker de att det är väldigt bra, säger
Timo. Från början var det tänkt.
1 okt 2014 . Det i kombination med texterna är vad som gör det bra. Kenneth var utbildad arkitekt och det kan man nästan höra i uppbyggnaden.
Björn och Benny, som producerade menade att det var viktigt att orden skulle ligga rätt i munnen – med sångbara vokaler. Och Ted ville kunna stå
för vad han sjöng.
Jag gör allt vad du säger. Jag gör allt vad du vill. Jag är tokig i tjejer. Jag är din Buffalo Bill När du satt dig tillrätta. Kan jag tända en eld. Jag kan

kanske berätta. Hur jag var Wilhelm Tell Har du svårt för att sova. För att natten är lång. Kan du be Casanova Att han sjunger en sång. Jag gör
allt vad du säger. Jag gör allt vad du.
Anders Digné har aldrig ordnat en konsert i hela sitt liv. Men på fredag 28 oktober står han bakom ”Timo sjunger Ted” på Parkaden när Timo
Räisänen ska sjunga Ted Gärdestads låtar. – Jag lever mer och mer efter mottot att det man vill ska hända får man fixa själv. Egentligen började
det med att han drömde om att ha en.
29 maj 2017 . Årsta Biblioteks Vänner bjuder in till ett program med Per TH Ericsson, lärare och Ted-kännare som berättar om den folkkäre
sångaren. Mingel från kl 18.30.
I den här boken försöker jag dela med mig av min fascination för Ted och Kenneth Gärdestads musik. Här finns bland annat spännande
texttolkningar, en presentation av "Gärdestadeologin", intervjuer med "Harpo" och några andra musiker runt Ted, mer om Kenneth Gärdestad, hur
Teds och hans låtar kom till, fotografier,.
27 apr 2016 . De senaste åren har jag funderat lite för mycket på vad andra tycker, det har hämmat min musikaliska kreativitet. Ted Gärdestads
självmord, påverkar . Timo Räisänen har spelat Ted Gärdestads låtar från hyllningsalbumet "Timo sjunger Ted" inför fulla hus under vintern. I
sommar fortsätter turnén runt om i.
Timo Räisänen sjunger Ted Gärdestad. En av Sveriges hetaste artister tolkar Sveriges kanske mest älskade artist! Det blir en kväll att minnas!
Parksnäckan Uppsala Stadsträdgård Uppsala. 28 juni 2015 18:15. Efter den bejublade föreställningen ”Fångar en Ängel” tillsammans med
Göteborg Wind Orchestra tar Timo.
En hyllning till Ted och Kenneth Gärdestad, deras musik, livet och kärleken. En konsert som går rakt in i hjärtat! Medverkande . "Teds låtar har
varit en del av min musikaliska ryggrad, sättet han sjunger på, rakt och enkelt men ändå så berörande att nackhåren reser sig är unikt. När det
kopplas ihop med så välskrivna låtar.
Songtekst van Ted Gärdestad met Viking kan je hier vinden op Songteksten.nl. . Ted Gärdestad - Viking. Jag har tänkt lite gran på vad som
kunde hända mig idag. Om jag levde i en annan tid där det var så mycket vildare tag . över vad som kunde hänt en gång. För jag sitter fast i min
verkligehet därför sjunger jag en sång.
Skir grönska spirar i solljuset utanför mitt fönster. Himlen är molnfri. Nyutslagna blommor doftar, fåglar kvittrar och kvällen är ljum. Det är
försommar 1972 och snart sommarlov tänker jag hastigt, när jag för allra första gången får höra Ted Gärdestad på radion i köket. Han sjunger
”Snurra du min värld” och jag blir omedelbart.
10 apr 2016 . Oavsett vilket så är Kajskjulet utsålt och proppfullt inför Timo sjunger Ted. Timo Räisänens intresse för Ted Gärdestad är inte nytt
för i år, tvärtom har hans projekt med Ted-tolkningar pågått i tre år vilket nu har mynnat ut i både skiva och turné. I Halmstad uppträder han
tillsammans med musikerna Martin.
16 feb 2016 . Ted Gärdestad skulle ha fyllt 60 år i veckan, detta kommer att uppmärksammas med en mängd hyllningskonserter och en
dokumentär på SVT. Per Ericsson har dubbla uppsättningar av många av Ted Gärdestads skivor och har skrivit boken "vad sjunger Ted
Gärdestad om" där han tolkar texterna som Ted.
6 maj 2017 . Dima Jumaa och hennes familj kom till Sverige från Syrien för ett och ett halvt år sedan och nu har hon läst svenska, har jobb och i
dag sjunger hon i det . att komma med på ett körprojekt och sjunga låtar av Ted och Kenneth Gärdestad i Missionskyrkan i Trollhättan och hon
bestämde sig för att vara med.
1999 deltog jag i TV:s ”Sikta mot stjärnorna” som Ted Gärdestad. Jag vann min delfinal och kom på andra plats i den stora finalen. Genom åren
har det blivit en hel del uppdrag och konserter med Ted Gärdestads musik både med bandet Partypolarna samt på egen hand. Jag har även gjort
konserter/föredrag tillsammans.
7 jan 2014 . Det är inget biografiskt program med fakta om Ted Gärdestads liv, utan handlar om vad hans sånger har att säga människor i vår tid.
27 ställen har . Lars sjunger några av den älskade artistens mest omtyckta sånger, som ”Sol, vind och vatten”, ”Himlen är oskyldigt blår” och ”För
kärlekens skull”. Många.
LIBRIS titelinformation: Vad sjunger Ted Gärdestad om? / Per TH Ericsson.
25 okt 2015 . Johan Boding och Sonja Aldén sjunger Gärdestad både vackert och med känsla. Men det är . Och en till. Så här på rad blir det
extra tydligt vilken enorm låtskatt bröderna Ted och Kenneth Gärdestad skapade åt oss. . Hon tar sig an många ballader så att man ryser, men det
är också vad man förväntar sig.
Skir grönska spirar i solljuset utanför mitt fönster. Himlen är molnfri. Nyutslagna blommor doftar, fåglar kvittrar och kvällen är ljum. Det är
försommar 1972 och snart sommarlov tänker jag hastigt, när jag för allra första gången får höra Ted Gärdestad på radion i köket. Han sjunger
"Snurra du min värld" och jag blir omedelbart.
https://www.ticketmaster.se/artist/janne.ted-gardestad-i./936446
25 maj 2012 . Du sitter inte och grubblar på vad Ted Gärdestad sjunger om, du nöter inte din hjärna med sådana besvär, du ligger inte vaken om
nätterna och vrider dig i svettiga lakan för att du inte förstår hur någon, NÅGON, kunde tycka att det var en bra idé att skriva en låt som att hen
”tänker hoppa nerför Eiffeltornet”.
22 jun 2017 . Ted Gärdestads genombrott på 1970-talet saknar motstycke i den svenska pophistorien. . Adam Pålsson, känd från ”Himlen är
oskyldigt blå” (2010) och ”Torka aldrig tårar utan handskar” (2012), iklär sig rollen som Ted Gärdestad. . Adam Pålsson sjunger alla låtar själv i
”Ted – för kärlekens skull”.
kulturbolaget.se/konserter/2016/timo-sjunger-ted/
20 jul 2016 . Det är besökarna som avgör hur bra det är och efter betyget vi fick i fjol tänkte jag och min kompis Johan Eriksson, som sjunger Ted
Gärdestads låtar, att det skulle vara kul att sätta upp igen fast så att fler kan komma och titta. I år trotsar Kenneth Gärdestad cancern för att
komma till Källa nya kyrka och.
Ted Gärdestad går upp på förstaplatsen med Sol, vind och vatten och puttar därmed ned förra veckans etta Kamferdrops och Jag trodde änglarna
fanns.På tredjeplatsen ligger Zara Larsson, som klättrar en placering sedan förra veckan, med låten Only you.Nya utmanare den här veckan är
Darin, Anna Sadling och Avicii.
Jill Johnson sjunger sin version av Ted Gärdestads låt Himlen är oskyldigt blå under Så mycket bättre 2016.
23 okt 2015 . 2014 släpptes ett samlingsalbum, med undertiteln ”svenska artister hyllar Ted Gärdestad”. Hur lyder första delen av titeln på

albumet? ”För kärlekens skull”. ”Sol, vind och vatten”. ”Sommar med Ted”. 2. En av sångerskorna som sjunger på ovan nämnda hyllningsalbum är
Teds dotter Sara Zacharias. Vad.
En hyllning till Ted och Kenneth Gärdestad, deras musik, livet och kärleken. En konsert som går rakt in i hjärtat! . "Teds låtar har varit en del av
min musikaliska ryggrad, sättet han sjunger på, rakt och enkelt men ändå så berörande att nackhåren reser sig är unikt. När det kopplas ihop med
så välskrivna låtar som hans,.
Hej alla härliga Ted-entusiaster! Nu när jag uppmärksammar andra böcker om Ted i min serie ”Mer att läsa om Ted Gärdestad”, tänkte jag
”puffa” lite för min egen bok ”Vad sjunger Ted Gärdestad om?”! Det anländer ju glädjande nya ”följare” som kanske inte är så bekanta med mitt
alster som jag gärna vill informera om min.
Här följer några korta utdrag från olika delar i ”Vad sjunger Ted Gärdestad om?” I det första utdraget berättar Kenneth Gärdestad lite om hur det
musikaliska samarbetet såg ut med Ted.
20 feb 2016 . Hörs texten är jag nöjd, skrattar Kenneth Gärdestad. Ted ville alltid sjunga om kärlek. Av de ungefär hundra låtar bröderna
skapade tillsammans skrev nämligen Kenneth Gärdestad all text. När han frågade sin bror vad låtarna skulle handla om, var svaret alltid detsamma.
– Kärlek, säger Kenneth Gärdestad.
8 feb 2015 . Jill Johnson är bäst när hon sjunger . Att se Jill Johnson på scen är alltid en fin påminnelse om vad vi har missat. Hon är en . Under
den första av två kvällar på Helsingborgs konserthus tacklar hon Ted Gärdestad och Bruce Springsteen med samma flådiga självsäkerhet som den
riviga countryrocken.
5 okt 2015 . Timo Räisänen hyllar Ted Gärdestad och ger sig ut på turné - Zero Music Magazine. . Timo Räisänen har under sommaren turnerat
framgångsrikt med sin tolkning Timo sjunger Ted. Nu tar han hyllning in i finrummet och . Vad är det som gör att Timo sjunger Ted fungerar så
bra? – I grund och botten.
13 maj 2009 . Inleds och avslutas med fågelsång och däremellan ”skönsjunger” Håkan på sitt alldeles underbara sätt. I övrigt imponeras jag enbart
av tre traditionellt skönsjungande damer på den här samlingen. Helen Sjöholms underbara tolkning av min stora Ted Gärdestad-favorit ”Come give
me love”. Viktoria.
14 apr 2016 . Den 14 juli, en torsdag mitt i den svenska sommaren, hyllar Timo Räisänen en av vår tids största textförfattare Ted Gärdestad. Ted
Gärdestad som i år skulle fyllt 60 år. Och vad passar bättre på vår Sommartorsdagsscen än en hyllning till Ted Gärdestad, för vad vore den
svenska sommaren utan honom?
6 apr 2016 . Timo sjunger Ted i Mimers Hus. Nyheter. Ted Gärdestads musik får nytt liv i dag, lördag, när Timo Räisänen kommer till Mimers
hus. Konserten blir den fjärde… 2016-04-02 08:00 2016-04-06 10:21.
6 aug 2015 . Eller snarare: VAD sjunger Ted Gärdestad om? Bokens titel var utan tvekan en av de mest konkreta men samtidigt mest engagerade
jag någonsin sett.
19 jun 2014 . NÖJE NÖJE I år är det 50 år sedan Ted Gärdestad som 8-åring ställde sig i SVT och framförde sina låtar. Därför hyllas han . Tre
av låtarna sjunger Ted själv och när vi jobbade med dem kändes det som att han var med. På riktigt . Som tillexempel vem som säger vad, vem
som tar emot den informationen.
Medverkande är Janne Schaffer, Pernilla Andersson, Johan Boding, Moa Lignell och kapellmästaren Peter Ljung med några av Sveriges bästa
musiker. Efter succén Sol Vind & Vatten kommer vi nu med en helt ny föreställning. En hyllning till Ted och Kenneth Gärdestad, deras musik, livet
och kärleken. En konsert som går.
Recension: Timo tolkar Ted Gärdestad lågmält och rockigt. 4 mars, 2016 Av Anders Nunstedt. Kategori: . ALBUM *3geting. Timo Räisänen
”Timo sjunger Ted”. Genre: Pop Bästa spår: ”Come give me love”. . Räsisänens indiepopröst, som nästan brister, ger en nervig och snygg kontrast
till Gärdestads låtskatt. *radavstand.
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