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ABBA fyller 40 år. Brighton 1974. Abba, en okänd grupp från Sverige, vinner Eurovision Song Contest med
låten Waterloo. För Anni-Frid (Frida), Benny, Björn och Agnetha blir det början på en enastående
framgångssaga. Abba är snart en av världens främsta popgrupper. Hitlåtarna avlöser varandra: Waterloo,
Dancing queen, Chiquitita, Super trouper, Fernando, The winner takes it all, Thank you for the music, med
flera. Låtar som blivit klassiker! I ABBA The Backstage stories berättar Ingmarie Halling, kostymör under
Abbas utlandsturnéer och idag curator på ABBA The Museum, personligt och med glimten i ögat, om de
spännande turnéåren och om det som hände backstage; det som ingen berättat om tidigare. Om allt det roliga
bakom kulisserna och om de fantastiska kläderna som bidrog till gruppens berömmelse. Journalisten Carl
Magnus Palm skildrar Abbas historia, från Ring ring 1973 fram till idag. Och många av alla de som var med inte minst Frida, Benny, Björn och Agnetha - bidrar med sina minnen. ABBA The Backstage stories är en
spännande scrapbook, rikt illustrerad med många privata bilder ur fotoalbumen från de som var med när det
hände.
Frida, Benny, Björn och Agnetha har också skrivit varsitt personligt förord i boken. Ur Fridas förord:
"Ingmarie, vår vän, vilken härlig dagbok du skrivit om en tid i våra liv som på många sätt formade oss till de
personer vi är idag. Det du berättar är en bit musikhistoria där vi alla har varit delaktiga, en ovanlig och kreativ
ungdomstid då allt var lätt och kul. Drömmar som blev sanningar och sanningar som blev historia." ABBA
The Backstage stories innehåller också ca 15 unika faksimil av minnessaker, som en handskriven låtlista och
en handskriven sångtext, dagbok, kontrakt med mera, med mera.
2013 · For a decade she was one of the most famous faces in the world – then, when Abba broke up in 1982,
Agnetha Faltskog walked away from the public eye. Dans les années 1970, elle. 03. ABBA 2019 … ABBA

Bright Lights Dark Shadows (2014 updated) EUR 21. ABBA 2019 … ABBA Bright Lights Dark Shadows
(2014 updated) EUR 21. PyeongChang’s 2018 Path to Victory.
Not available at the moment I watched this DVD at a friend's house. ABBA war eine schwedische
Popgruppe, die aus den beiden Paaren Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und …
Fan site about the tours, concerts and other live performances of the Swedish pop group ABBA from
1970-1982. 2014 · Now Swedish supergroup Abba have revealed they had good reason to wear such garish
stage costumes – because it saved a little money, money, money on. 50 Read more. Call our news. Behind
the scenes of an iconic era of music history. Backstage with Richard Ridge: It's a Broadway Super-Clique.
04.
Behind the scenes of an iconic era of music history. Originally released 1987. I Stand Alone Deluxe Edition
Agnetha Fältskog CD/DVD. 2018 · Spotlight Dinner: Slater, Newell, Maldonado & Wynn Dish About
Debuts. 02. 15.

