
 Tip en ven  Udskriv   

Skuespiller, sanger, guitarist og entertainer står der på 
visitkortet. Der står også Karsten Holm. Der kunne godt have 
stået Elvis.
Af Erling Baastrup 

 
Elvis så det ligner. 
 

Elvis fra Stjær indspiller ny gospel-cd
 

Showet eller koncerten med titlen "Elvis i kirken" har nu gået sin sejrsgang over 
det ganske land siden april 2008. Efter debuten i Storring kirke har Christian 
Spillemose og Karsten Holm været rundt i snart 40 af landet kirker. "Elvis i 
kirken" er blevet et tilløbsstykke og trækker folk i kirken, som ellers ikke kommer 
der. 

 
Christian Spillemose (tv) og Karsten Holm. 
 

 

Ny cd snart klar
En ny cd med nogle af sangene fra kirkekoncerterne er nu i støbeskeen. Denne 
gang kommer indspilningerne til at foregå i Danmark. Udover gospelsangene vil 
cd-en også komme til at indeholde nogle af Karsten Holms egne sange, nogle 
endda oven i købet på dansk. Derudover bliver der også plads til et par andre 
fortolkninger.  
Fra kirkekoncerterne kendes bl.a. numrene: 
Crying in the chapel, Somebody bigger than you and I, Peace in the Valley, 
You'll never walk alone, Joshua fit the battle, I John, I believe in the man og 
Stand by me. 
 
 
Publiceret: 14. Oktober 2009 10:42 
 

Annonce:
Tilmeld dig Lokalavisen Skanderborgs nyhedsbrev og få dagligt de 10 seneste 
nyheder fra dit lokalområde, se de seneste web-tv indslag og få direkte adgang til e-
avisen. Det er gratis, klik her og læs mere! 

 

UGENS ANNONCER

 

Se alle >>

Gintberg: Jeg vil overraske

SENESTE NYT
13:00 Musikalsk foredrag i Kolt
13:00 DEBAT: Tradition for fest i Dyrehaven
12:00 DEBAT: Anebjerg som lavenergi-by 
14:00 DEBAT: Nærheden skal genskabes
12:00 DEBAT: Sav ikke Skanderborgs gren over
14:00 DEBAT: Gør Dyrehaven smukkere
13:00 DEBAT: Kommunens husholdning
12:00 DEBAT: Børn og besparelser
10:19 På ski med Duelund
10:18 Lokale drenge møder Laudrup

 Seneste nyt RSS Nyhedsoversigt 

 Firmafilm Se alle >>

NYHEDSBREV 

Få seneste lokale nyheder og web-tv-indslag 

E-mail: 

   Tilmeld

NYHEDER FRA ANDRE LOKALOMRÅDER

Vælg kommunen herunder og se de seneste nyheder 
fra lokalområdet... 
 
Vælg kommune..  

AFSTEMNING
Stemmer du det samme som ved sidste 
kommunalvalg? 
 

 Ja 
 Nej 
 Ved ikke 

 
Stem  
 Afstemningsarkiv

E-PAGES

 

Ugens 
lokalkonkurrence: 
Vind "Tyskerungen" 
af Camilla Läckberg
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