
Hvornår kan man kalde sig musiker?
Hent bøger PDF

Andy Ry
Hvornår kan man kalde sig musiker? Andy Ry Hent PDF Dette er historien om en ukendt musiker, som har
været hele møllen igennem i musikbranchen og har gjort det rigtig godt. Hov, hvad er nu det? Han er jo ikke
kendt. Hvorfor skal jeg så læse hans bog? Tjek bogen her, hvis du mangler inspiration, hvis du er musiker,
eller hvis du ønsker at opleve musikbranchen fra en anden side. Hvordan er det nu, alt det her fungerer?

Måske er der et par historier. Måske er der et par ting, som du skal undgå, og der er sikkert ting, som du kan
sige nej til. Hør om alle mulighederne, skuffelserne, de vanvittige omkostninger, det enorme arbejde,

hemmelighederne, de ting der bare er for underlige og de vidunderlige ting, som går i kage undervejs. Mød
musikeren, som ikke ønskede at være kendt og som heller ikke ønskede at blive rig. Han ville bare gerne

være fri, og så gjorde han det bare. Hallo, måske er du selv med i bogen eller i en af sangene. ...Da koncerten
er slut, står manden med blod i ansigtet og venter udenfor døren med sine venner. Drengen tænker, at nu får
de nok nogle på hovedet... ...han hader jo næsten alt ’rigtigt’ musik, så han vælger at lave programmet som

genrer, han hader, og der er mange... ...han drejer på en knap med den ene hånd, kører to fadere mod
hinanden med den anden hånd, samtidigt med, at han bruger sin næse til at trykke på tangenten... ...Han
beviser samtidigt, at man sagtens kan gå til en mundtlig eksamen og få 00. Man kan også gå til en skriftlig

eksamen, aflevere 5 sider og få 00. Intet problem, og rart at vide, hvad man er god til, ikk’... ...Under
koncerten viser bandet billeder af nøgne mennesker på skærmene og nogle fra publikum hopper op på scenen,

smider bukserne, så man kan se det hele, vifter lidt med det hele og hopper ned igen... ...hans
konfirmationsgave, til at smadre på scenen mod en måneds husleje. Han står blandt publikum og ser på det,
da bandet smadrer computeren... ...”Så lad mig være den første på TV, som har en pande, der skinner” svarer
drengen. Han skal fandeme ikke have noget pudder på... ...En af drengens kollegaer, en dame i hendes bedste
alder, siger dagen efter, at da hun skruede helt ned for lyden på sit fjernsyn, synes hun da, at det var et meget

godt program...

 

Dette er historien om en ukendt musiker, som har været hele møllen
igennem i musikbranchen og har gjort det rigtig godt. Hov, hvad er
nu det? Han er jo ikke kendt. Hvorfor skal jeg så læse hans bog?

Tjek bogen her, hvis du mangler inspiration, hvis du er musiker, eller
hvis du ønsker at opleve musikbranchen fra en anden side. Hvordan
er det nu, alt det her fungerer? Måske er der et par historier. Måske
er der et par ting, som du skal undgå, og der er sikkert ting, som du

kan sige nej til. Hør om alle mulighederne, skuffelserne, de



vanvittige omkostninger, det enorme arbejde, hemmelighederne, de
ting der bare er for underlige og de vidunderlige ting, som går i kage
undervejs. Mød musikeren, som ikke ønskede at være kendt og som
heller ikke ønskede at blive rig. Han ville bare gerne være fri, og så
gjorde han det bare. Hallo, måske er du selv med i bogen eller i en af
sangene. ...Da koncerten er slut, står manden med blod i ansigtet og
venter udenfor døren med sine venner. Drengen tænker, at nu får de
nok nogle på hovedet... ...han hader jo næsten alt ’rigtigt’ musik, så
han vælger at lave programmet som genrer, han hader, og der er

mange... ...han drejer på en knap med den ene hånd, kører to fadere
mod hinanden med den anden hånd, samtidigt med, at han bruger sin
næse til at trykke på tangenten... ...Han beviser samtidigt, at man

sagtens kan gå til en mundtlig eksamen og få 00. Man kan også gå til
en skriftlig eksamen, aflevere 5 sider og få 00. Intet problem, og rart
at vide, hvad man er god til, ikk’... ...Under koncerten viser bandet
billeder af nøgne mennesker på skærmene og nogle fra publikum

hopper op på scenen, smider bukserne, så man kan se det hele, vifter
lidt med det hele og hopper ned igen... ...hans konfirmationsgave, til

at smadre på scenen mod en måneds husleje. Han står blandt
publikum og ser på det, da bandet smadrer computeren... ...”Så lad
mig være den første på TV, som har en pande, der skinner” svarer
drengen. Han skal fandeme ikke have noget pudder på... ...En af

drengens kollegaer, en dame i hendes bedste alder, siger dagen efter,
at da hun skruede helt ned for lyden på sit fjernsyn, synes hun da, at

det var et meget godt program...
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