Elliott Murphy i Sverige
under 2011
2010 har varit ett minst sagt händelserikt år för Elliott
Murphy i Sverige. Och som om det inte skulle vara nog
kan vi konstatera att ha inledde verksamhetsåret 2011
riktigt tidigt.
Redan i anslutning till spelningarna i Sala och
Stockholm i oktober började han sälja sitt nya album,
Elliott Murphy. Vi måste ärligt säga att vi upplever den
som en av hans bästa CD:n de senaste åren. Den går
minst sagt varm hos oss.
Tyvärr har vi ännu ingen uppgift när den släpps i
Sverige. Sedan en tid tillbaka är den dock ute i vissa
länder i Europa. Den som inte kan vänta tills Elliott Murphy blir tillgänglig på den nordiska marknaden
kan plocka upp den via Elliotts egen shop på www.elliottmurphy.com eller via Blue Rose Records'
webshop, www.bluerose-records.de.
I vår kommer dessutom Elliott och Olivier till Sverige för en handfull akustiska duo-spelningar i syfta att
supporta den nya skivan. Den har inte spelat i duo-formatet i Sverige sedan hösten 2007 och de tände
minst sagt på alla cylindrar när vi erbjöd dem möjligheten att komma tillbaka med bara sina Taylorgitarrer och Elliotts låtskatt i bagaget.
I skrivande stund har vi tre datum konfirmerade i vår. Håll koll på fliken Kommande evenemang på vår
hemsida, www.kulturgarningar.se, för information om när och hur man köper biljetter.
•
•
•

Onsdagen 4:e maj på Stadsteatern i Falkenberg
Torsdagen 5:e maj på Kulturhuset Bastionen i
Uddevalla
Fredagen 6:e maj på Stacken i Stockholm

Just nu jobbar vi för fulla muggar och hoppas kunna
skruva ner ett fjärde gig lördagen den 7:e maj också.
Vi har sagt det många gånger förr och säger det så gärna
igen. Det hände så otroligt mycket roligt med Elliott
Murphy i Sverige under 2010. Genom Kulturgärningars
försorg fick vi till 8 spelningar där framsträdandet på
Storsjöyran i Östersund nog måste ses som kronjuvelen.
Under vintern ligger vi i och fullföljer de kontakter vi tagit
med olika arrangörer. Självklart kan vi inte föregå dessa
samtal och förhandlingar men ser det ser ut i dagsläget
borde vi kunna få ihop 8 spelningar under 2011 också.
För att sammanfatta: Sedan vi började jobba med Elliott
2007 har vi inte upplevt att intresset för honom som
liveartist varit större än det är just nu. Rubriken på denna
information är ju Elliott Murphy i Sverige under 2011 och
ljuset av ovanstående måste vi nog vara tydliga med att
fortsättning följer ….

