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Rasmus Seebach er efter to år klar med albummet Mer’ end kærlighed, opfølgeren til hans
multiplatinsælgende debut-cdMange fandt det passende, at Rasmus Seebach i september måned 2011 fik
overrakt noget så sjældent som ti platinplader for salget af sit debutalbum.
Rasmus Seebachs første cd er ikke holdt op med at sælge af den grund. Over 200.000 eksemplarer indtil
videre. Ikke desto mindre kommer nu opfølgeren, Mer’ end kærlighed. Mer’ end kærlighed rummer spritnye
ørehængere om gammelkendte temaer som forelskelse, ubetinget kærlighed, forladthed og fortrydelse og den
faste dansepartner i pop, jalousien. Alt sammen beskrevet med den uopstyltethed, mange har fremhævet som
typisk for sangeren.
You're The Best Thing About Me. november 2017 | aktuelt | cd. Jeg bor i skovlunde, lidt øst for jylland og
lidt tættere på det konglige, hvor hr.
Personligt uden at blive privat - 5 ud af 6 stjerner ' Tågerne forsvinder handler meget om kærlighed, men
bestemt ikke kærlighed uden knaster, snarere på trods. 3190 8190, hanne_kiel@hotmail. Tono
indspilningerne: Tono var det første pladeselskab Gustav Winckler havde kontrakt med, og han indspillede
plader hos dem fra 1950 til 1962, hvor han gik over til Sonet, som han allerede på det tidspunkt arbejdede for
som pladeproducer. Mit harmonika eventyr begyndte, da jeg besøgte min søster i Sverige sidste sommer.
Instrumental Musik til festsange med tydelig klaverstemme Disse titler er at finde på websiden www. Love It
Alle We Have Left. Lights Of Home. Programmet handlede om en dame på 80 år som lige havde udgivet sin
første cd. 3. com Lone Møller-Hansen. En sang det skal du ha’, det er din fødselsdag, så vi vil gerne sige, du
er en rigtig knag, du hjælper kammerater, Her er listen med de 414 mp3-filer der får dig til at være DK’s
bedste DJ A ABC sangen Alfabetsangen Alfred skal giftes nu til morgen Alle går rundt og forelsker sig Alle
sømænd er glade for piger Altid frejdig når du går Andreas sang ( Kaj & Andrea ) … Hej har du en mail om

hvor man kan sende stik ord og kan du nå at lave en til den 13 maj hvis det er . Mer' end kærlighed er det
andet studiealbum af den danske sanger og sangskriver Rasmus Seebach, der udkom den 17. Rasmus Seebach
- Mere End Kærlighed cd: Mer’ end kærlighed rummer spritnye ørehængere om gammelkendte temaer som
forelskelse, ubetinget kærlighed,.

