Elliott Murphys första
soloturné på över 10 år
Det är inte längde sedan det var glest mellan Elliott Murphys besök i
Sverige. Men sedan han återvände hösten 2007 har Elliott besökt
oss åtminstone en gång per år. 2010 är självfallet inget undantag!
Faktum är att han kommer hit hela tre gånger i år. Men nu går vi
händelserna i förväg.
De som följt Elliott kommer ihåg att hans första besök i landet var
solo. När de som såg honom på Glädjehuset i Stockholm hösten
1981 eller på Ritz i samma stad sommaren efter pratar om de där
bägge kvällarna får de nästan alltid en blick som bara kan beskrivas
som tomteblossögon. Därför är vi på Kulturgärningar i Sverige extra
glada att ha lyckats övetala Elliott att ge sig ut på sin första soloturné
sedan 1996 och framföra sin musik i den mest avskalade av former:
Bara han själv, rösten, gitarren, munspelet och alla berättelser han
delat med oss över åren genom sina texter.
Vårens soloturné omfattar fyra spelningar i fyra olika städer.
•

27/4 på Mosebacke i Stockholm

•

29/4 på Stadsteatern i Falkenberg

•

28/4 på Parken i Göteborg

•

1/5 på Katalin i Uppsala

Vi vill nog påstå att 2010 ser ut att bli ett riktigt riktigt bra år om man gillar Elliott Murphy. Det kommer att finnas ett flertal
chanser att få sitt behov av Murphine stillat. Vi kan redan nu informera om en handfull konfirmerade spelningar för
sommaren och hösten.
Det är lika bra slå på stora trumman direkt. Vi är mycket glada över
att kunna informera om att Elliott & The Normandy All Stars spelar på
Storsjöyran i Östersund 31/7.
1:a augusti står Elliott Murphy & Olivier Durand på Akkurats scen i
Stockholm för den första duo-spelningen i Stockholm någonsin...
Den 29:e oktober är det dags för Rockland i Sala att få sitt första
besök av Elliott & The Normandy All Stars.
Lördagen 30:e oktober återvänder Elliott & The Normandy All Stars
till Kägelbanan i Stockholm för The Second Annnual Stockholm
Piano Show. Som om det inte skulle vara nog med Elliott och en
piano-spelning så ser vi det som grädde på moset att Slowman Band
är SUPPORT ACT på den lilla scenen i baren den här kvällen.
Elliott Murphy är en artist med lång karriär. Han debuterade 1973
med albumet Aquashow som togs emot med öppna armar av en enig
kritiker kår. Ett debutalbum som på senare tid lyfts fram i bland
annat Uncut som en bortglömd klassiker ( april 2006 ). Det seneaste
studioalbumet, Notes From The Underground, kom 2008 och
däremellan har det hunnit bli ett 30-tal album, 8 volymer i en särskild
arkivserie med demos, liveupptagningaroch outtakes samt några
officiella bootlegs på hans tyska bolag, Blue Rose Records. Det har
även släppts två konserter på DVD. Twelfth Night från våren 2004
och i höstas kom Alive In Paris. Den senare är en upptagning från
konserten som avslutade utställning om Elliotts karriär i Paris i
september 2008. Arbetet med ett nytt studioalbum är långt gånget
och ambitionen är att det ska släppas senare under året.
Mer information om Elliott Murphy finns på www.elliottmurphy.com och på www.myspace.com/elliottmurphy.
Finns det något vi kan bistå med inför eller i anslutning till Elliotts besök i Sverige, som pressackreditering eller intervjuer,
tveka inte att kontakta oss på anders@kulturgarningar.se eller mobiltelefon 070 – 714 54 00.

