
För tredje året i rad: Legenden
Elliott Murphy till Sverige 

Det tog Elliott Murphy drygt 10 år att hitta tillbaka till Sverige men 
nu återvänder denna exceptionella liveartist och låtskrivare för 
tredje året i rad. Tillsammans med The Normandy All Stars gör 
han tre spelningar i maj.

• 28/5  Pusterviksbaren i Göteborg
• 29/5  Katalin i Uppsala
• 30/5  Kägelbanan i Stockholm

Faktum är att Elliott Murphy kommer till Sverige och Stockholm 
innan dess. Måndagen den 23:e februari gör han en unik solo-
spelning på ett fullsatt Big Ben för särskilt inbjudna. Men nu går 
vi händelserna i förväg. 

2009 kan inte betraktas som något annat än ett mycket speciellt 
år för Elliott. I mars fyller han 60 år och är mer efterfrågad än 
någonsin. 

Murphy debuterade 1973 med albumet ”Aquashow” som togs emot med öppna armar av en enig kritkerkår. Den 
senaste fullängdaren, ”Notes From The Underground,” kom 2008 och däremellan har det hunnit bli ett 30-tal 
album, 8 volymer i en särskild arkivserie med demos, outtakes och liveupptagningar samt några officiella 
bootlegs på hans tyska bolag, Blue Rose Records. Under hösten 2008 har Elliott och bandet varit i studion och 
påbörjat arbetet med ett kommande studioalbum. Några titlar från de här sessionerna (”Take That Devil Out Of 
Me,” ”You Don't Need To Be More Than Yourself” samt ”Rain, Rain, Rain”) har på sista tiden letat sig upp på 
låtlistorna. Det planeras även för en livedisc som är tänkt att släppas i anslutning till vårens jubileum.

Förutom att Elliott ger ut skivor och publicerar sig i skriven form genom noveller, romaner och journalistik, är han 
framför allt en hyllad liveartist. Murphy gör över 100 spelningar varje år och nämns ofta i samma andetag som 
andra storheter på scen, exempelvis Bruce Springsteen. Det är heller inte ovanligt att just Bruce bjuder upp Elliott 
på scen för gästspel när Springsteen spelar i Paris.

Förra årets konserter i Stockholm och Uppsala var utmärkta exempel på Elliott Murphys kvalitéer som scenartist. 
”Tillsammans med sitt helfranska band – Murphy bor i Paris sedan nästan tjugo år tillbaka – vet han också  
exakt när och hur man bygger upp stämningen med tempoväxlingar och långsamt uppbyggda crescendon.” 
( Mattias Dahlström i DN 7/9 2008 )

Summan av Elliott och The Normandy All Stars utgör en solid enhet där Murphy på ett strålande sätt 
kompletteras av den franske gitarrvirtuosen Olivier Durand, Alan Fatras på trummor och Laurent Pardo på bas. 
”Det akustiska formatet passar Murphys låtar som hand i handsken. [ … ] Gång på gång visade den här  
spelningen vilken exceptionell låtskrivare och scenartist Elliott Murphy är. Att han kuskar jorden runt och spelar  
inför något hundratal kväll efter kväll, snarare än att sälja ut arenor, framstår som obegripligt efter ett sådant  
här formbesked.” ( Stefan Warnqvist i UNT 7/9 2008 )

Många av Elliotts spelningar brukar betraktas som klassiker och de kan nästan bli hur långa som helst, beroende 
på dagsform och publik. Det kan inte uteslutas att Elliotts form är ännu bättre 2009, året han fyller 60 år och 
firar 30 år efter första spelningen i Europa.

Mer information om Elliott Murphy finns på www.elliottmurphy.com och www.myspace.com/elliottmurphy.

Elliott Murphy har ingen professionell representation i Sverige, varför Kulturgärningar i Sverige fungerar som en 
fan-baserad sammanhållande kraft för honom. 

Finns det något vi kan bistå med inför eller i anslutning till Elliotts besök i Sverige, tveka inte att kontakta oss.
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