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”EXILE” (2013)
BLOGGAR

Tävlingar, erbjudanden och senaste nytt!
Din e-postadress

Lyssna i Spotify (http://open.spotify.com/album/1xB4ACoKDfvuqC5bL5gDno)

PÅ FACEBOOK

ANTAR ATT JAG SKA
BLOGGA PÅ IKON NU DÅ
Inedible Records/Hemifrån
DÅ.
(HTTP://IKON1931.SE/BLOGG/ANTARGenre: Rock
ATT-JAG-SKA-BLOGGAPA-IKON-NU-DA-DA)
27 MAJ 2013

VARIERANDE INFLUENSER

(HTTP://IKON1931.SE/BLOGG/ANTARATT-JAG-SKA-BLOGGAPA-IKON-NU-DA-DA)
EMELIE HAGBY

(HTTP://IKON1931.SE/BLOGG/RICKARDgitarristen
OM-IKON1931)
LINA

NYHETER

Read Later

algeriske

4 personer rekommenderar
detta.
Duellen: Helvetet
Bli den första bland dina vänner
att rekommendera detta.
21 personer rekommenderar
detta.

Idross Halfaoui. Numera är dock duon baserad i Paris. Nya “Exile” är

deras andra album. Ett rätt genomtänkt och känslosamt släpp. McRoberts som är
klassiskt skolad jobbade tidigare med som kompositör med olika orkestrar,

operetter och balleter. A.S. elektroniska poprock har därför influenser från detta,
VITTNESBÖRD. JESUS I
FOKUS.
(HTTP://IKON1931.SE/BLOGG/VITTNESBORDmen också från annan klassisk musik, rockmusik och tongångar från mellanöstern.
JESUS-I-FOKUS)
14 MAJ 2013
Ett rätt blandat album kan tyckas, men många genomarbetade arrangemang, gör
(HTTP://IKON1931.SE/BLOGG/VITTNESBORDJESUS-I-FOKUS)

Bli den första bland dina vänner
att rekommendera detta.

Publicerad 13 april 2013 kl 16:14 av MATTIAS GUSTAVSSON

RICKARD ALVARSSON:
(HTTP://IKON1931.SE/MEDARBETARE/MATTIAS)
DRÖMMEN OM
IKON1931
(HTTP://IKON1931.SE/BLOGG/RICKARDALVARSSONA.S. (http://www.astheband.com) är en elektronisk pop-rock duo
DROMMEN-OMIKON1931)
bestående av den australiensiske pianisten Nick McRoberts och den
18 MAJ 2013
ALVARSSON-DROMMEN-

Skicka

att det ändå flyter ihop rätt så snyggt.

EMELIE HAGBY
TACK!

En uppväxtskildring från
Jehovas Vittnen
2 personer rekommenderar
detta.
Facebooks sociala insticksprogram

TWITTER
laddar tweets...

(HTTP://IKON1931.SE/BLOGG/TACK)
(http://ikon1931.se/nyheter/ikon193110 MAJ 2013

listar-sommarens-soundtrack)
(HTTP://IKON1931.SE/BLOGG/TACK)
JOSEFIN STENMARK

IKON1931 LISTAR:
SOMMARENS
SOUNDTRACK
(HTTP://IKON1931.SE/NYHETER/IKON1931LISTARSOMMARENSSOUNDTRACK)

(http://ikon1931.se/nyheter/emeliehagby-bloggar-i-maj)
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EMELIE HAGBY
BLOGGAR I MAJ
0 kommentarer
(HTTP://IKON1931.SE/NYHETER/EMELIEHAGBY-BLOGGAR-ILämna ett meddelande...
MAJ)

Dela ⤤

Bäst

(http://ikon1931.se/nyheter/ikon1931-

0

⚙

Ingen har kommenterat ännu.

listar-latar-som-ger-varkanslor)

IKON1931 LISTAR:
LÅTAR SOM GER
VÅRKÄNSLOR
ÄVEN PÅ IKON 1931
(HTTP://IKON1931.SE/NYHETER/IKON1931LISTAR-LATAR-SOMEn höjdare för oss som vill
GER-VARKANSLOR)
ha rocken punkig
4 kommentarer • för 2 månader sedan

http://hellflickan.devote.se/

— håller med, en 5a ska
det vara! riktigt bra!

Måndag.
1 kommentar • för 2 månader sedan

Anna — Wow. Fick mig i

tårar.. Känns verkligen som
att Gud vill använda dig i
denna bloggen, med dina
erfarenheter och
upplevelser! GRYMT.

r Kommentarsflöde

Om Ikon1931 (http://ikon1931.se/om)

★

Kontakta oss (http://ikon1931.se/kontakt)

Vad är det här?

Valhall håller från start till
mål
1 kommentar • för 2 månader sedan

Mikael Tegebjer — Fina

recensioner av samtliga
volymer av Valhall: Den
samlade sagan. Det tackar
filmen,
ångesten,
sömnen
vi på
förlaget för.
Samtidigt
1 kommentar
2 månader
kan jag• för
passa
på att sedan
meddela
Hanna
Karlsson
att det —
kommer
ytterligare en
Wallflower
harbok
precis
av Peter
Madsenpå
kommit
i höst.
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&
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pocket
heter
Jagden
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och
handlar
exakt
samma
om konsten
som duattnär
berätta
jag
lästei serieform.
boken. Så Boken
bra,
är rikligt
men
sååå
illustrerad.
jobbigt att läsa!
Igenkänningsfaktorn var för
hög!

Prenumerera (http://ikon1931.se/prenumerera)

Ikon1931 använder WordPress (http://wordpress.org)
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