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Andromeda Fan Society fyllde 18 år den 22 Februari, anno 2000
AFS hemsida: www.vaarboda.se/afs Ralphs e-mail: ralph.lundsten@andromeda.se

Insändare, adressändringar, artiklar och anmälan till AFS-möten kan skickas till Eva Gustafssons
adress: Harrgatan 4 133 42 Saltsjöbaden, E-mail: egus@swipnet.se

Ett kosmiskt tack till datageniet Jörgen Städje, som möjliggjort denna tidning!!!
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1-7. ERIK XIV

BIEM/n©b
COMPACT

ACD 30

DIGITAL AUDIO

1. HORRORSCOPE 2-7. MIDNATTSTIMMEN
8. DEN YSTRA KÄRLEKSJAKTEN 9. UPPTÅG I SOMMARHAGEN

4-7. VINTERMUSIK

BIOLOGICAL COMPUTER 7. ATOMSKYMNING

8-16. GUSTAV III

10. I LUDEN GROTTA 11. ODE FÖR VILSEN SJÄL

8-9. FEEL IT

8-13. PÅ VINGLIGA TÅR

17. RISTNINGAR

12-14. HEAVEN BY NIGHT 15. WAVES OF DARKNESS

10. MIZAR

14-17. SVIT FÖR ELEKTRONISKT DRAGSPEL

18-25. GUNNAR PÅ LIDARÄNDE

Composed and produced by Ralph Lundsten
P & © 1999 Andromeda Music AB

Composed and produced by Ralph Lundsten
P & © 1999 Andromeda Music AB

Composed and produced by Ralph Lundsten
P & © 1999 Andromeda Music AB

16. NATTMARA

Composed and produced by Ralph Lundsten
P & © 1999 Andromeda Music AB

Boxens fjärde CD, HORROSCOPE finns också utgiven på en separat, förkortad skräck-CD

H O R R O R S C O P E
RALPH LUNDSTEN

1.

HORRORSCOPE, 5 38"

2.

GENGÅNGARNATT (SPECTRAL NIGHT), 4 48"

3.

DE HUVUDLÖSA DAMERNAS DANS, 2 16

4.

MONSTERMÅLTID (MONSTER MEAL), 1 43"

5.

SEANS (SEANCE), 3 17"

6.

SPÖKBAL (GHOSTLY BALL), 4 14"

7.

SKRATTSYMFONI

8.

COSMA NOVA, 3 21"

9.

ROBBIE IS DANCING THE WALTZ, 4 11"

ACD 30

(Promotion)

MIDNATTSTIMMEN (THE MIDNIGHT HOUR) Time: 18 54"

(DANCE OF THE HEADLESS WOMEN)

(LAUGHTER SYMPHONY), 2 36"
HEAVEN BY NIGHT Time: 11´35

10.

IONA - COSMIC GIRL, 3 58"

11.

WAVES OF DARKNESS, 3 07"

12.

ur NATTMARA (NIGHTMARE), 4 35"

Total Time: 43 53
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Ralph skriver om AFS,
Bulletinen och sin
musikaliska framtid!
Andromeda Fan Society bildades 22 februari, anno 1982 av Birger
Thor och

Ingrid Ringström. Föreningen fyllde nyligen 18 år och detta är

nummer 38 av AFS-Bulletinen - fantastiskt!!!
Vi är dessutom med våra 1600 medlemmar en av Sveriges största privata
kulturföreningar! Detta märkliga faktum har dock inte givit oss något
föreningsstöd från kommunen eller något kulturtidskriftsstöd från
Kulturrådet...
Med två

AFS-Bulletiner per år, med framställningskostnader samt

postens (dyra) porton, blir årskostnaden för oss oöverstigliga 50.000:-!
Vi vill här passa på och tacka för alla de bidrag som kommit från våra kära
medlemmar! Utan denna hjälp hade nog tidningen redan upphört!

Föreningen Andromeda Fan Society kan leva vidare med hjälp av goda och
ideella krafter, men utan Bulletinen, som berättar om möten och vad som
händer i den Andromedanska sfären, blir det nog svårt med den sammanhållande kommunikationen!

Ralph Lundstenmuseum
Musikmuseet i Stockholm, har länge närt en dröm om att göra mitt rosa
sagoslott och Andromedastudio till ett Ralph Lundstenmuseum. Därför har
jag sedan länge planerat att till dem överlåta alltsammans. Problemet är
att så länge jag lever och har kvar min skaparlust (och den finns kvar),
måste jag ha en bostad för mig och musikstudion.
Har man varit tonsättare och konstnär i 40 år, finns dessutom ingen
pension att få. Idag lever jag på ett förtida pensionsuttag på 6.300:- i
månaden (efter skatt) och det räcker precis till fastighetsskatten...
De pengar som kommer från STIM och andra avräkningar, går rakt in i
studiobolaget, men räcker nätt och jämnt till underhåll - tyvärr inte till
nödvändig nyinvestering.
4

Det jag här berättar tangerar kanske det privata, men jag vill att Ni skall
förstå situationen om min, föreningens och Bulletinens osäkra framtid och - varför det på senare år inte kommit fram så mycket av nykomponerad musik!
1999 fick jag av Framtidens kultur bidrag för att återutge äldre verk, bl a min
elektroniska musik från 60 och 70-talen (box med 4 CD). Därutöver kommer
ny och slutgiltig version av PARADISSYMFONIN och FADERVÅR (ACD
31). I april/maj kommer en rolig CD med titel HAPPY EARTHDAY (ACD
32), en sammanställning av allt rytmiskt och busigt, romantiskt och roligt
från åren 1978 - 1999.
Det finns också några alldeles nykomponerade verk, men dessa fyller för
närvarande ingen CD och titeln på den sista färdigställda och drömska
kompositionen är talande nog: DET VAR EN GÅNG...
Många, både kända och okända, har agerat i min sak till Kulturminister och
Konstnärsnämnd för att jag skall få statlig konstnärslön. Förutvarande
kulturminister Margot Wallström, funderade på att ge mig den statliga
garantilönen - över huvudet på konstnärsnämnden. Tyvärr för mitt ärende
blev hon några veckor senare Socialminister och hennes efterträdare vill inte
ändra

de

förslagsrutiner,

som

enligt

min

mening

tillåter

mygel

och

kotteriverksamhet. De som sitter i nämnder och styrelser, kan utan att få
kritik, ge varandra enorma förmåner. De som ägnar sitt liv åt skapande får
oftast försöka vara självförsörjande - något som är ganska svårt inom
kultursektorn...

Slutord

Sådan är den nuvarande situationen och huruvida jag kan fortsätta med
komponerandet, hur det går för Andromeda Fan Society eller om det över
huvudtaget kan utges fler Bulletiner, är idag en högst osäker fråga - likaså är
vår museidröm dessvärre höljd i framtidsdiset...

Men, glöm aldrig, under kan alltid ske och framför oss ligger den ljusa och
härliga nordiska sommaren. Gör som i den existentiella sagan om
JOHANNES OCH HULDRAN, gån ut i det ljufliga landskap där somrar bo
och njut av det berusande nuet!!!
Tack för att Ni finns och en Kosmisk Kram från

Ralph!!!
5

Hört & sett
Musikmuseet i Stockholm fyllde 100 år och detta firades med en lyckad syntkonsert i
museets konsertlokal den 19/11. ANDROMEDA ALL STAR, en syntorkester från
Sollefteå spelade Lundstenmusik live!

Millenniumskif tet firade Ralph Lundsten i Luleå med nykomponerad millennium- och
fyrverkerimusik. 10.000 (!) besökare hade trotsat kylan och kommit till norra hamnen för att se och höra på det nya millenniets musikstyrda fyrverkeri. Först presenterade Luleå borgmästare "vår världsberömde tonsättare och Luleås kulturambassadör
Ralph Lundsten". Borgmästaren, liksom landshövding och biskop, hälsade sedan det
nya millenniet välkommen och när domkyrkoklockorna slog tolv, brakade det loss ett
gigantiskt, sällan skådat musikstyrt fyrverkeri över Luleå!!!

Guinness World Records 2000: Ut i vida världen, Radio Swedens signaturmelo di, har blivit utsedd i Guinness rekordbok till Mest spelade melodi. Mer än 6 miljoner gånger sedan 1984, har den vackra lilla melodin klingat världen över, som en
fungerande nationalsång för Sverige!
På Tekniska Museet den 9/3 öppnades utställningen Plexus, där Ralph medverkar
både med musik till Mirror to the New Millennium (en virtuell modevisning med
interagerande möjligheter) och med sin kärleksmaskin.
Den 21/3 var Ralph Lundsten inbjuden till Riksdagen, för en specialvisning och
möte med Riksdagens Kulturutskott (se bilder nedan).
Ralphus Rex
på kungatronen

Ralph klappar
Persson på huvudet

På Riksdagens trappa
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Foto: Åke Magnusson

Läst i tidningar...
SVENSKA DAGBLADET 99-11-08

NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN 2000-01-03

Rubrik: Ett kulturellt Bingolotto

Rubrik: 10 000 personer följde framtidens första

Svenska Dagbladet föreslår en kvalitetshöjning på

fyrverkeri

Bingolotto, med stående musikinslag av Ralph Lundsten.

Reportage om hur borgmästaren, landshövdingen,
biskopen och Lundsten skålade in det nya millenniet.

SVENSK DAMTIDNING 99-48
Eko-sidan hade fångat Ralph Lundsten och slottsfrun Eva

HÄLSA 2000-01-23

Sundström på en invigning.

Rubrik: Lyssna Dig lugn
Presentationer av olika avslappningsskivor.

NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATEN 99-12-30
Rubrik: Lundsten ackompanjerar raketerna

FOTNOT 2000-01-20

Om millennienattens uruppförande av The Star

Rubrik: Stooor sol och starkast i världen

Symphony.

Om Susanne Ohvo som koreograferar till "maffig Ralph
Lundstenmusik".

NORRBOTTENS-KURIREN 99-12-31
Rubrik: Fyrverkeri som syns

AFTONBLADET 2000-04-01

Om millennienattens uruppförande av The Star

Rubrik: Så healar Du Din själ till ett lugnare liv

Symphony.

Om meditationsmusik.

KLEM 1999

ESTRADA STUDIO 3/2000

Nederländsk musiktidskrift som i bild och ord presenterar

Rubrik: Szwedzkie pudelkoz niemiec

Ralph Lundsten och Andromeda-studion.

Artikel om Ralph Lundstens musik.
NORRBOTTENS-KURIREN 2000-04-08
Rubrik: KUNG RALPH
7-sidigt färgreportage (se nedan).

Förstasidan, Norrbottens-Kuriren 8 april 2000
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Förstasidan, Norrbottens-Kurirens helgbilaga 8 april 2000

Kommer...
Plexus pågår året ut på Tekniska

Jordens sång - en lovsång till livet vid

Museet, en utställning där Ralph

Storforsen den 5:e augusti! På dagen

medverkar både med musik till Mirror

är det konsert och föreställning med

to the New Millennium (en virtuell

Stefan Edman, Lasse Berghagen,

modevisning med interagerande möj-

Björn Skifs m.fl. På kvällen är Ralph

ligheter) och med sin kärleksmaskin.

ombedd att göra en musik och
poesikväll.

Baletten Trolltagen i Storforsen,
Norrbotten, blir i år 7-9 juli. Storfor-

Nationalälvdagen vid Kukkolaforsen i

sen är norra Europas största obrukade

Torne älv blir i år den 12:e augusti,

vattenfall och där finns både hotell

med fackeltända båtar på forsen till

och campingplats för turister. Storfor-

vacker Lundstenmusik. Sommarläng-

sen ligger ca 5 mil från Älvsbyn och ca

tan ur Nordisk Natursymfoni nr 4 "En

10 mil från Luleå och närmaste

sommarsaga", är sedan länge utsedd

flygplats. För de som letar på kartan

till Nationalälvtema! För biljetter,

är Vidsel det närmaste samhället och

stugbeställnig eller information, ring

tel. till Hotell Storforsen är 0929-

0922 - 310 00.

721 00 (de kan säkert också hjälpa
till med uppgifter om campingplatsen,

Årets AFS-dag infaller den 19:e

biljetter m.m.).

augusti och firas på sedvanlig sätt på
de Andromedanska ängarna, som

Ralph Lundstengården i födelsebyn

kringgärdar det rosa sagoslottet vid

Ersnäs, firar varje år en kombinerad

Skurusundet i Saltsjö-Boo, en mil

Ralph Lundstenhelg och hemvändar-

utanför Stockholm (se sista sidan).

dag. I år blir det den 8 och 9:e juli.
Om övriga öppettider, beställningar

ETT LIV I SYNT Gehrmans musik-

m.m. ring 0920 - 310 54.

förlag kommer äntligen med Lundstenskt skolmaterial. Noter på några

Musikmuseet öppnar i början av juni

av hans mest kända verk, kombineras

en utställning kring och om Ralph

med förinspelade bakgrunder på CD.

Lundsten!!!

Eleven får alltså träna sig på att spela
melodistämman och bli solist, till den
"syntorkester" som redan finns på
skiva.

8

Insändare...
Redaktionen tackar för alla brev, mail

Sibelius, Alfvén, Peterson-Berger, Lars-

och telefonsamtal! T ex har vi fått ett

Erik Larsson, Oskar Lindberg och Ture

långt och uppmuntrande brev från Roel

Rangström. Grammofonbolaget EMI lär

Steverink i Nederländerna, ett vist och

ha ringt för att höra huruvida Lundsten

vetenskapspoetiskt brev från Lennart

godkände sällskapet - de Ni!!!

Egnell (1238) och drömska livsljusa

Några andra exempel som visar på den

tankar från Solveig Almvret (1023).

märkliga bredden: Ralph Lundsten med-

Radiomannen Tim van Veen sände oss en

verkar med musik i Operan LOVE,

kassett från radioutsändning i Holland,

LOVE, LOVE av Eskil Hemberg, har lite

där Ralph och hans musik ofta spelas och

ljudlekar för sig i produktioner av Tomas

Dick Andersson, visionär 1186, sände

Ledin, Björn J:son Lindh, M.A.Nummi-

oss en enorm lista med alla de Lundsten-

nen, medverkar med musik i Luciann

skivor han lyckats få tag på - redaktionen

Poesi, Anna Horns REGNBÅGSBRON,

är imponerad!

Raymonds Teaterutgåva, Skolöverstyrel-

För Dicks och andra samlares skull, har

sens KÄRLEKSDOF T m.m.

Ralph i detta nummer bifogat en lista på

Otaliga meditationsutgåvor använder

alla egna utgivna skivor och kassetter.

Ralphs musik i bakgrunden och i några

Förutom dessa personligt utformade

fall har hans melodier inspelats av andra

utgåvor, finns (runt om i världen) Ralph

artister i andra arrangemang. Senaste

Lundsten på en rad samlingsskivor - av

kända exemplet är i Monica Zetterlunds

de mest sällsamma slag och karaktär...

CD: TOPAZ, där DRÖMSKA DAGAR

Redan 1978 utkom t ex SKANDINAVI-

(från Ralphs CD ÅLDERSTRAPPAN)

SKA ÖNSKEKLASSIKER (på CD om-

blivit textad av Pling och omdöpt till

döpt till NORDISKA ÖNSKEKLASSI-

RIDDARFJÄRDSBLUES.

KER), en skiva Ralph delar med Grieg,

DRÖMMÄSTAREN
Rör vid mig med sitt musikaliska trollspö.
Musiken ger mig glädje och ljus
visar mig godhet, ger inspiration att skapa,
vilja att ge och få ta emot.

Den ljufvligt romantiska musiken,
fyller mig med längtan, trollbinder mig,
omsluter mig i en mjuk och varm famn,
skyddar mig, varligt och ömt,
sluter samman till ett, odelbart
i den innerligaste, sinnliga kärleken.

Solveig Almvret, Visionär 1023
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Andromeda Fan Society (AFS)
är ett okonventionellt sällskap
för dem som roas av och älskar
den musik som kompositören,
konstnären och visionären
Ralph Lundsten framställer i
sin bild- och elektronmusikstudio
Andromeda, belägen i hans rosa
sagoslott i Saltsjö-Boo.
Sällskapet bildades i februari 1982 och
har bl a som syfte att ge människor med
en i grunden positiv livssyn tillfälle att
bättre lära känna musiken, tankarna
bakom den - och varandra! Genom vår
AFS-bulletin får ni reda på vad som
händer kring och med Ralphs musik,
vad som är på gång i Andromedanska
sfärer och möjlighet att själva delta med
artiklar, dikter och roliga idéer!

Information
samt
Anmälningsoch
beställningslista

Naturligtvis vill vi också ge
Ralph Lundsten och hans
musik och livsverk
uppmärksamhet, uppmuntran
och uppskattning - en ringa
gengåva för den kärlek och
glädje, den känsla av närhet till jord och
rymd, dåtid, framtid och Nu som hans
musik och texter förmedlar.
Andromeda Fan Society har ingen
medlemsavgift! Istället går alla intäkter
från försäljningen till porto, tryckning
av AFS-bulletinen och underhåll av vår
webbplats.
Beställ därför CD och kassetter och
sänd våra vykort till dina vänner. Fina
presenter att sprida till vänkretsen och
affärsbekanta. En present att minnas!

CD, kassettband och vykort: mittuppslaget
Beställning sker endast genom förskottsbetalning på pg: 472 01 33-0 Inga Blom. Ange namn, adress, medlemsnummer
(om sådant finns) och önskade artiklar på inbetalningskortet. Alla priser inkluderar porto!

Eric Ståhls porträttrelief av
Ralph Lundsten,
gjuten i vit marmorit
(diameter 25 cm) i begränsad
upplaga. Priset är endast 1500:-

LUSTBARHETER

Texter till Ralphs
geniala och underbara
sommarprogram 1981,
1984 och 1989.
Pris endast: 125:-

Affisch 50:(Exkl. porto)
60x90 cm
färgbild på
Ralph

Videokopior på AFS-träffarna
Ett present- och julklappstips till våra medlemmar är att direkt av Rolf E. Nilson, beställa videokopia på AFSträffarna och återuppleva svunna somrar i goda visionärers lag! Minns gamla vänner, se omoderna plagg och
frisyrer och gamla svärmerier. Från och med 1989 dansar Dans i Balans (fd. Helsingborgsflickorna) från
Helsingborg traditionsenligt! Du som vill sända någon AFS-träff till ett land med annat TV-system än det
svenska (PAL) kan även beställa NTSC- eller SECAM-version. Ange årtal på beställningen.
Filmerna skickas mot postförskott. Postförskottsavgift tillkommer. Skicka beställningen till:

Rolf E Nilson
Storsjövägen 39, 1 tr
120 59 ÅRSTA
Tel. 08-81 78 24

Film

Pris
VHS

Pris
S-VHS

Samlingsfilm 1983-88
Filmer 1989-99

195:195:-

245:-

(Ange önskat år!)

Musik på CD och kassettband av RALPH LUNDSTEN

Nordiska Natursymfonier
Nr 1 "Strömkarlen" &
Nr 2 "Johannes och Huldran"

Nordisk Natursymfoni nr 3
"En Midvintersaga"

Nordiska Natursymfonier
Nr 4 "En Sommarsaga",
5 “Trolltagen" & 7 & “Årstiderna”

Nordisk Natursymfoni nr 6
"Drömmarnas Landskap"

Nordisk Natursymfoni nr 7
"Årstiderna", samt orgelversion
av ”En Midvintersaga”

Presentbox med 4 CD
innehållande samtliga sju
Nordiska Natursymfonier

Nordic Light
(Samlingsskiva med ljufliga
melodiska naturstämningar)

The Joy of Being
(Till glädjen, ljuset och kärleken)

In Time and Space
(Resor i tid och rum)

Existensiell Romantik
Ålderstrappan - En ålderstrappa i musik, som spänner från
barndomens drömska dagar till själens tidlösa vandring.
Johannes och Huldran - berättare: Max von Sydow,
musik: Ralph Lundsten
Max von Sydow har till Ralph Lundstens musik läst in den
underbara kärlekssagan om människoynglingen Johannes
och Anima, en skogens Huldra. Berättelsen har en
myckenhet av den säregna förtrollning som finns i nordisk
folktro, där rån och väsen tillsammans med människan
bebor det vemodsljusa och undersköna landskapet.
Sagan har många bottnar och handlar också om förhållandet
mellan människa och natur och om det mellan ändligt och
oändligt...
I denna saga är inte kärleken bara oändligt ljuvlig, utan
också oändlig i tid och rum!!!

Ålderstrappan
(En musikalisk ålderstrappa)

Johannes och Huldran
Max von Sydow/Ralph Lundsten

Music for Relaxation and
Meditation är en stilla melodisk
musik för avslappning, vila och
meditation.
Mindscape Music har rogivande
meditativa tillstånd, ljudvärldar
utan melodier.
Mindscape Music
(Utan melodier)

Music for Relaxation and Meditation
(Melodisk musik)

Happy Earthday
(Rymd & Rytm)

Cosmic Phantazy
(Kosmiska fantasier)

In Ralph Lundsten’s
UNIVERSE

Paradissymfonin & Fadervår

Elektronisk musik... (Box med 4 CD)

Horrorscope (ej plastask)

Vykort (restlager på gamla kort. Nya kort finns på sidan 14)

AFS vykort är sagovackra och drömska, i de flesta fall inspirerade av Ralphs naturlyriska och kosmiska musik.

10 olika kort 50:Enstaka kort 5:-

Försäljningslista.cdr

Andromeda Fan Societys beställningslista för
förskottsbetalning - som ger gratis porto!
Beställ av Inga Blom på pg 472 01 33-0. Glöm inte att notera önskade artiklar på postgirotalongen!
Artikel
NORDISK NATURSYMFONI NR 1 & 2 "STRÖMKARLEN" & "JOHANNES OCH HULDRAN"
NORDISK NATURSYMFONI NR 3 "EN MIDVINTERSAGA"
NORDISK NATURSYMFONI NR 4, 5 & 7 "EN SOMMARSAGA", "TROLLTAGEN" & "ÅRSTIDERNA”
NORDISK NATURSYMFONI NR 6 "DRÖMMARNAS LANDSKAP"
NORDISK NATURSYMFONI NR 7 "ÅRSTIDERNA" samt en orgelversion av "EN MIDVINTERSAGA”
CD-BOX NORDISKA NATURSYMFONIER (samtliga sju NaturSymfonier)
IN TIME AND SPACE (En resa i tid och rum)
IN RALPH LUNDSTEN’S UNIVERSE
THE JOY OF BEING (För FNs 50-årsjubileum)
NORDIC LIGHT (Samlingsskiva för export och present)
COSMIC PHANTAZY (Kosmiska fantasier)
MUSIC FOR RELAXATION AND MEDITATION (Avslappning och meditation)
MINDSCAPE MUSIC (För avslappning och drömmeri)
HAPPY EARTHDAY (Rytmiska roligheter och romantik)
ÅLDERSTRAPPAN (En musikalisk ålderstrappa)
JOHANNES OCH HULDRAN (Berättare: Max von Sydow)
PARADISSYMFONIN & FADERVÅR
ELEKTRONISK MUSIK FRÅN 60- OCH 70-TALEN (Box med 4 CD)
HORRORSCOPE (skräckmusik från CD-boxen, ej plastbox, endast 50:-)

CD

Kassett

Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns

Finns ej
Finns
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Finns
Finns ej
Finns ej
Finns
Finns
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Finns ej

CD-skivor 99:- och kassetter 70:- CD-box 349:LUSTBARHETER Bok 125:VYKORT Bunt med olika motiv 50:VYKORT Enstaka kort 5:AFFISCH 60x90 cm färgbild på Ralph 50:SAMLINGSBROSCHYR Diskografi, historik (komplett t o m 1988) 20:RELIEF i vit marmorit (liten upplaga) Endast 1500:-

Ange antal böcker
Ange antal buntar
Ange antal kort
Ange antal affischer
Ange antal häften
Ange antal reliefer

NOTER: Ut i vida världen, piano, text på sju språk 50:NOTER: The Symphony of Joy, klaverutdrag 75:NOTER. En Midvintersaga, orgelversion 75:Ange antal noter
NOTER: I vida världen, körnoter - Lönnå 25:- Westling 25:PARTITUR: En Sommarsaga 150:PARTITUR: Pompata (ur Paradissymfonin) 100:Ralphs sommarprogram: Nu finns möjlighet att (privat, för AFS-medlemmar) ordna CD-kopior från radiosändningarna. Texterna finns visserligen i
boken LUSTBARHETER, men i radioprogrammen har man både Ralphs röst och musikvalet till kåserierna. På grund av tidslängden blir det två CD per
program, före och efter nyhetsavbrotten.
Sommarprogram 1981 (2 CD)
250:Sommarprogram 1984 (2 CD)
250:Sommarprogram 1989 (2 CD)
250:-

Kosmisk hälsning

Jag vill bli medlem i Andromeda Fan Society!
Namn:
Bostadsadress:
Postadress:

Telefon:

Sänd medlemsanmälan till: Eva Gustafsson, Harrgatan 4, 4tr, 133 42 SALTSJÖBADEN
Email: egus@swipnet.se

Antal personer:
Medlemsnummer:
Namn:
Adress:
Telefon:

Klipp här

Eva Gustafsson

Harrgatan 4, 4tr

133 42 Saltsjöbaden

egus@swipnet.se

Andromeda All-Stars på Musikmuseet 1999-11-19
Foto: Jörgen Städje (TV-kändis)

Norrländska Socialdemokraten, 2000-01-03

Visst är det härligt att leva, att finnas till och ha ett medvetande! Själen har fått en kropp och kroppen en själ!
Livets ofattbara rikedom har i dig blivit manifesterad! I dig möts det lilla och det stora, det ljusa och det mörka!
I dig möts tid och rum, ande och materia!! Genom dig får evigheten en mening!!!
På dig, käre livsvandrare, väntar oändligheten - med oändligt tålamod!!!

AFS-träff

den 19:a augusti
anno 2000, kl 12-17
I den ljufva sommartiden klingar

Klipp ut anmälningskortet och skicka in

Ralphs drömska musik på sedvanligt
sätt över Skurusundets vatten.
Vänner och okända, drömmare och
längtare kan i gröngräset umgås med
musiken, naturen och varandra! Behagligt njutande av Kaffe, Te,
Saf t och Tårta, som serveras i garaget.
PS. Strilande regn omöjliggör alltid utomhusmöten, men, än har
det inte hänt - någon på övervåningen verkar gilla oss! DS.
Konst utlottas och försäljning av CD, Kassetter, bok, relief
och vykort pågår i trädgården (alla inkomster går oavkortat till
föreningens kostnader för olika utskick till medlemmarna).

Välkomna!!!
Ca. 10 km från
Stockholm

ACD 26

Nr. 3 En midvintersaga
(samt LYCKOLEGEND)

alph
& © 1998
ANDROMEDA MUSIC
P

09-000026-10

Nr. 4 En sommarsaga
Nr. 5 Trolltagen
Nr. 7 Årstiderna

Skyltar med texten

ANDROMEDA
Ralph Lundsten

Nr. 6 Drömmarnas landskap
(samt HAVSSYMFONIN)

CD-box

PRESENT
BOX!!!

med samtliga sju NaturSymfonier

