
Trefwoorden: Eric Clapton download gratis pdf, Eric Claptonboek pdf gratis, Eric Clapton lees online, Eric Clapton torrent, Eric Clapton epub
gratis in het Nederlands, Eric Clapton mobi compleet

Eric Clapton PDF

Philip Norman

Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden
via de onderstaande link.

Schrijver: Philip Norman 
ISBN-10: 9789400401433

Taal: Nederlands
Bestandsgrootte: 3470 KB

http://pdfmonster.space/nl/2410


1

OMSCHRIJVING

Het intrigerende levensverhaal van een rocklegende. Van de biograaf van Paul McCartney en Mick
Jagger.Met the Yardbirds, Cream en Derek and the Domino's werd Eric Clapton bekend als grootmeester
van de elektrische gitaar. Eind jaren zeventig viel hij in een diep dal toen hij een strijd op leven en dood
leverde met drank en drugs. Op zijn beste vriend George Harrison veroverde hij zijn grote liefde Pattie
Boyd, en begin jaren tachtig keerde hij terug als solist. Hij maakte onvergetelijke songs als "Layla',
"Cocaine' en "Wonderful tonight', en over het verlies van zijn zoontje schreef hij het aangrijpende "Tears
in Heaven'. Al vijftig jaar lang is onze muzikale wereld nauwelijks denkbaar zonder Eric Clapton. En nu
heeft Philip Norman, de bestsellerbiograaf van Paul McCartney en Mick Jagger, met instemming van
Clapton zelf, de definitieve biografie geschreven. Eric Clapton vertelt het fascinerende levensverhaal van
een van de grootste sterren van onze tijd.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Listen to music from Eric Clapton like Cocaine, Tears in Heaven & more. Find the latest tracks, albums,
and images from Eric Clapton.

Levensloop Achtergrond. Clapton werd geboren als zoon van de zestienjarige Patricia Molly Clapton en
de 25-jarige Canadese militair Edward Walter Fryer, die in ...

Eric Clapton vindt het steeds moeilijker om gitaar te spelen als gevolg van zenuwbeschadiging.
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