
Elliott Murphy gör unik   
soloturné i Sverige   

Det är inte länge sedan det var långt mellan Elliott Murphys 
besök i Sverige men sedan 2007 har han hittat tillbaka varje 
år.  Inför våren 2010 har vi lyckats övertala Elliott att 
genomföra sin första soloturné sedan 1996! Att han sedan gör 
den i Sverige kan inte ses som annat än passande, då hans 
två första besök i landet just vara solo. I oktober 1981 spelade 
Elliott bland annat SVT:s Måndagsbörsen. I augusti 1982 var 
han tillbaka solo innan han återvände med band i oktober 
samma år och bland annat gjorde SR:s Tonkraft och SVT:s 
Bälinge Byfest.

Elliott Murphy debuterade 1973 med albumet Aquashow som 
togs emot med öppna armar av en enig kritkerkår. Ett debut-
album som på senare tid lyfts fram i bland annat Uncut som en 
bortglömd klassiker ( april 2006 ). Den senaste 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, liveuppfatningar och outtakes samt några officiella 
bootlegs på hans tyska bolag, Blue Rose Records. Det har även 
blivit två konserter på DVD. Twelfth Night från våren 2004 och i höstas släpptes Alive In Paris. Den senare en 
upptagning från konserten som avslutade utställningen om Elliotts karriär i Paris i september 2008. Arbetet med 
ett nytt studioalbum är långt gånget och ambitionen är att det ska släppas under 2010. 

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. 

Att den här soloturnén är speciell, även för Elliott, framgår av att ett par av spelningarna planeras att spelas in 
professionellt för möjligt framtida bruk.

Turnén omfattar fyra datum sista veckan i april:
* 27/4 på Mosebacke i Stockholm * 29/4 på Blå Salen i Falkenberg
* 28/4 på Parken i Göteborg * 1/5 på Katalin i Uppsala

   Biljetterna är redan släppta och kan köpas på www.ticnet.se    
   (Uppsala och Göteborg), www.tickster.se (Stockholm) samt på 
   Audio Video Ljudcenter i Falkenberg.
   
   Mer information om Elliott Murphy finns på
   www.elliottmurphy.com &   
   www.myspace.com/elliottmurphy.

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

   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.

   Anders L Johansson
   Mobil: 070 – 714 54 00, 
   anders@kulturgarningar.se
   www.kulturgarningar.se 
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