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[2. juli 2003 - 9.48] Galten og omegns Folkeblad  

Selvironisk Elvis i præstegårdshaven 
 
De som hævder, at Elvis slet ikke er død, men går rundt og hygger sig på 
Hawaii må til at revidere deres fantasier, for ganske rigtigt lever Elvis, 
men ikke på Hawaii. Derimod er han 'genfødt' i skikkelse af Karsten Holm 
fra Stjær.  

De som hævder, at Elvis slet ikke er død, men går rundt og hygger sig på Hawaii 
må til at revidere deres fantasier, for ganske rigtigt lever Elvis, men ikke på 
Hawaii. Derimod er han 'genfødt' i skikkelse af Karsten Holm fra Stjær. Den 
konservatorieuddannede sanger har mange strenge at spille på, og en flere af 
dem slog han takten an på ved sin optræden i forbindelse med sankt hans-festen 
i Storrings præstegårdshave. 
Først gav Holm den som operette-sanger m.v. akkompagneret af Stig Nørgård 
inden han slog over i crooner-genren som Frank Sinatras alter ego, og så � efter 
en hurtig omklædning � stod han spillevende som Elvis Presley i paillet-besat 
skrigende rødt scenedress og førte publikum gennem en række af Elvis� 
klassiske hits. Alt i overbevisende stil og tilsat selvironiske kommentarer mellem 
numrene. Ikke så underligt at Karsten Holm i fjor blev valgt til en af 
hovedrollerne i teaterstykket 'Cooking with Elvis' på Svalegangen i Århus. 
Senere på aftenen kom noget der mindede om syndfloden til Stjær, men på det 
tidspunkt havde 'Elvis left the garden'.  
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