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Steve Angello är en en av världens populäraste dj:s och producenter. Han är en man med många idéer som
inte låter något stoppa honom i genomförandet. Hans stökiga tonår formade honom och gjorde honom än mer
besluten att satsa allt på sin passion, musiken. Han har några omtumlande, framgångsrika år i Swedish House
Mafia bakom sig och fortsätter nu bygga sitt musikimperium med förlag, skivbolag och management.Den
svenska elektroniska dansmusiken har gjort en lång resa från de första undergroundproduktionerna under 80

talet till att de senaste åren toppa internationella listor. I serien Swedish DJs möter Calle Dernulf både
pionjärerna som banade väg och superstjärnorna som tog scenen till en ny nivå och därmed fick den

elektroniska dansmusiken att regera världen över.Calle Dernulf, född 1965, är en journalist och producent
som bl.a. arbetat på Sveriges Radio i över tjugo år. Han har likt ingen annan bevakat den svenska elektroniska

dansmusiken sedan 80 talet.

Vi pratar ju om det och vi har gått ut och snackat om det på spelningar uppgav Steve Angello i en intervju
med Sydsvenskan. Axwell ranks 16 in The Official Global DJ Rankings. Angello Sebastian Ingrosso og

Axwell dannet gruppen Swedish House Mafia.

Steve Angello

The 6010 square feet of living space feature walls of glass a wraparound. This is the case of Swedish House
Mafia that have completely wiped their official account before the reunion announcement. Steve Angello is
absolutely incredible. Swedish DJs Intervjuer Steve Angello. In response to a fan tweet asking if Angello
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would play the festival this year the Swedish producer replied I do so many ultras. Jakes Rejoice630 Steve
Angello Knas744 Still Young Steve Angello ft.. Swedish house mafia breakup www.timeout.com intervju
med Steve Angello. Bringing with him the first track to come from a forthcoming is the songwriter and

producer LO. Swedish DJs Intervjuer Steve Angello.
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