
Elvis synger gospel i Framlev kirke
Elvis - alias Karsten 
Holm - gæster på søn-
dag Framlev kirke med 
sit roste show, »Elvis i 
kirken«.

Det er Elvis Presleys spiri-
tuelle side og rockkongens 
kærlighed til gospel-musik-

ken, der fortolkes af Karsten 
Holm, akkompagneret af 
organisten Christian Spil-
lemose, begge hjemmehø-
rende i Stjær.
I den brede offentlighed er 
Elvis mest kendt for rock 
n'roll og de på hans tid vove-
de hoftesving. Men samtidig 

var Elvis et troende menne-
ske og havde en særlig pas-
sion for gospelsange, som 
han sang ofte og gerne med 
stor indlevelse og nærvær. 
Sangene er blot ikke blandt 
de mest kendte.
Koncerten er en afvekslende 
rejse mellem de store bal-

Karsten Holm vil  
indspille CD med 
nogle af Elvis'  
gospel-favoritter og 
supplerer med egne 
kompositioner.

I 2007 var Karsten Holm 
i USA, hvor han indspil-
lede en hyldest-CD til Elvis 
»Always on my mind«, og 
det projekt har givet den 
konservatorieuddannede 
sanger og entertainer fra 
Stjær blod på tanden med 
henblik på endnu en udgi-
velse, denne gang indspil-
let i Danmark i kølvandet 
på succesen med kirke-

koncerter omkring Elvis' 
hang til gospelmusik.
Siden debuten i Storring 
kirke har Christian Spille-
mose og Karsten Holm væ-

Ny Karsten Holm-CD på tegnebrædtet
Christian Spillemose (t.v.) akkompagnerer Karsten Holm ved det an-
befalelsesværdige show, »Elvis i kirken« som på søndag kan opleves 
lokalt i Framlev kirke.ret rundt i snart 40 af lan-

dets kirker.
”Elvis i kirken” er blevet et 
tilløbsstykke og trækker folk 
i kirken som ellers ikke kom-
mer der. 
En ny CD med nogle af san-
gene fra kirkekoncerterne er 
nu i støbeskeen.
- Udover gospelsangene vil 
CD'en også komme til at in-
deholde nogle af mine egne 
sange, deriblandt nogle sun-
get på dansk. Derudover bli-
ver der også plads til et par 
andre fortolkninger, bebu-
der Karsten Holm, der ven-
ter CD'en færdigproduceret 
en gang i det nye år.

- Foreløbig har jeg lavet 
den første demo for at 
kunne udvælge de rigtige 
numre. Der skal i hvert 
fald fire gospelnumre fra 
»Elvis i kirken« med. Det 
har der været efterspørg-
sel på når vi har været ude 
med showet.
- Ellers regner jeg med, at 
CD'en skal indeholde 3-4 
af mine egne numre, og så 
må vi se, hvad det bliver til 
derudover. Det er en ud-
vælgelsesproces, som er sat 
i gang, og jeg regner med, 
at der denne gang skal 10 
sange med på CD'en.

lader og de swingende up-
tempo-numre, som "Swing 
down sweet Charriot", og 
Karsten Holm synger san-
gene med stor indlevelse og 
glimt i øjet.
Der er gratis entré til kon-
certen søndag den 25. okto-
ber kl. 16.


