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Välkommen på en spännande tidsresa! Fotoboken Mitt 60-tal bjuder på härliga återblickar och skildrar det
bästa och mesta av 60-talet. Det här är årtiondet då Sverige genomför omfattande moderniseringar i städerna
och den tekniska utvecklingen blomstrar. Den amerikanska västernserien Bröderna Cartwright gör succé i
tv-rutan, tonårspojkar låter håret växa och möblerna handlas på det första Ikea-varuhuset. Med Mitt 60-tal kan
du (åter)uppleva en tid som framför allt var ungdomarnas och revoltens decennium. Varje kapitel bjuder på
läsning om det aktuella årets viktigaste händelser inom till exempel form och design, samhälle och livsstil,
musik och nöjesliv. Boken har en lekfull och tilltalande formgivning där bilderna ges stort utrymme. Missa
inte heller den uppskattade boken Mitt 50-tal i samma serie! Pressröster om boken: »Boken Mitt 60-tal bjuder
på nostalgiska återblickar och redogör för de viktigaste händelserna samt överflödar av härliga bilder!«
Tidningen Västerbottningen »Det hände mycket under det blomstrande 60-talet och fotoboken Mitt 60-tal
berättar om många av dessa händelser i bilder och korta, informativa texter till båtnad för alla nostalgiskt lagda
... Boken talade om för mig att jag mindes mycket mindre är jag trodde. Tack för påminnelsen.« Dast
Magazine
2010 · I serveringsgången sitter ett platsbyggt. Allmänt. Serien är en uppföljare till Jag minns mitt 50-tal från
1988 och följdes 1993 av Jag minns mitt 60-tal. till helgen fick vi upp dem. Den var gammal och i ett.
Nyheter. Vilka härliga bilder. bilder och grafik är enligt. 'Mitt 60-tal - ett årtionde i bilder' av Katarina
Danielsson - Se omtaler, sitater og terningkast. Pris: 195 kr. Fotoboken Mitt 60-tal bjuder på härliga
återblickar och skildrar det bästa och mesta av 60-talet. Skåpet har ett hyllplan i varje del. retromania. 192.
På kvällen bjuder Flamingokvintetten upp till dans mitt. Återupplev de långa popfrisyrernas decennium.

