
Elliott Murphy åter 
till Sverige i maj

Elliott Murphy har uppnått kultstatus bland vänner av 
amerikansk rock med folkanslag. Även om det hunnit 
gå något år sedan han fyllde 60 är han i princip alltid 
på turné och gör över 100 spelningar varje år. Han 
debuterade redan 1973 med Aquashow, som så sent 
som 2006 hyllats som en tidlös klassiker i Uncut 
Magazine. 

I dagarna släpper han sitt 31:a album, som han kort 
och gott valt att kalla Elliott Murphy. Trots att CD:n 
officiellt inte släppts i Sverige förrän nu har bland 
annat Obladoo och Rootsy hunnit med att skriva om 
den. I Lira lyckades, enligt vår mening, Nils Ahnland 
sammanfatta Elliotts musik i allmänhet och det som 
finns på den nya skivan i synnerhet i en enda mening. 
”Den som är begiven på cool, übersmart vis-rock'n'roll  
dignande av populärkulturella referenser framförd med attityd och självklarhet – varsågoda, Elliott  
Murphy.”

Vi är glada att kunna meddela att Sverige-vännen Elliott återvänder till Sverige första veckan i maj 
tillsammans med sin ständige följeslagare, den franske gitarrvirtuosen Olivier Durand. Inför att den 
nya skivan släpps här ger de sig ut på en turné som omfattar fyra datum

• 4/5 Stadsteatern i Falkenberg. Biljetter går att 
köpa via www.ticnet.se.

• 5/5 Kulturhuset Bastionen i Uddevalla. 
Information om hur man köper biljetter finns på 
www.kulturhusetbastionen.se.

• 6/5 Stacken i Stockholm. Här säljs biljetterna 
genom www.tickster.com.

• 7/5 Skebopuben i Skebobruk. Biljettinfo finns på 
http://skebobrukspub.blogspot.com/.

Redan nu är det klart att Elliott återvänder till Sverige 
ytterligare två gånger till under 2011.

Den 20:e juli gör Elliott sin första solospelning på 
Ångfartyget S/S Blidösund i Stockholms skärgård. 
Biljetter köpes via www.ticnet.se  Lördagen 29:e 
oktober handlar det om The Third Annual Stockholm 
Piano Show tillsammans med The Normandy All Stars 
på Kägelbanan i Stockholm. Biljetterna släpps inom 
kort och köps via www.sodrateatern.com eller i Södra 
Teaterns kassa.

Vill ni ha Kulturgärningar i Sveriges nyhetsbrev? Maila 
anders@kulturgarningar.se och säg till !!
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