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DEN LILLE KIRKE: i Elev er pak-
ket fra den ene ende til den an-
den. På bænkene kan der umu-
ligt stuves flere ind, trinene op 
til alterstolen er optagede, og 
efterhånden er hver flise på 
kirkens stengulv dækket af  
en klapstol.

Klokken er kvart over syv 
onsdag aften 15. september 
– der er stadig et kvarter til 
Elvis indtager rummet. Elvis 
alias 49-årige Karsten Holm, 
skuespiller og sanger, optræ-
der denne aften sammen med 
pianist Christian Spillemose 
med »Elvis i kirken« – et gra-
tis arrangement, der absolut 
må betegnes som et tilløbs-
stykke.

»Tak for sidst!« Der bliver 
hilst, grinet og uddelt knuse-
re på tværs af  stolerækkerne 
– det er tydeligt, at en stor del 
af  de fremmødte kender hin-
anden og er erfarne kirkegæn-
gere i Elev Kirke.

»Vi flyttede til Elev for otte 
år siden – det skulle vi have 
gjort længe før. Vi nyder at bo 
her, og vi kommer gerne i kir-
ken, når der er musikarrange-
menter i stil med det her,« si-
ger Helle og Preben Staggart 
på henholdsvis 56 og 58 år.

Parret har for længst plot-
tet aftenens Elvis koncert ind 
i kalenderen.

»Jeg har altid været Elvis-
fan og kender alle hans numre. 
Så jeg skal nok synge med un-
dervejs,« lover Preben Stagg-
art.

»Jeg var nok mere til Cliff  
i mine yngre dage, men da jeg 
først hørte Elvis’ gospelnum-
re – ja, så var jeg solgt,« siger 
Helle Staggart.

Og der er gospeltoner i vente 
– kombineret med mere tradi-
tionelle Elvis numre. Det for-
sikrer Karsten Holm, da han 
omsider får slanget sig vej gen-
nem stolelabyrinten og hen for-
an mikrofon og alter. 

Elvis looket er på ingen må-
de forceret med hvid heldragt 
og pailletter, men med sin blan-
ke, blå kinajakke, pink skjor-

tekrave og brede bakkenbar-
ter er der nu alligevel en vis 
lighed mellem Karsten Holm 
og Elvis. Endnu mere, da han 
lægger ud med at synge num-
meret »Stand by me« – hans 
stemme er mørk, rolig og fly-
dende. Karsten Holms egen fa-
scination af  The King skinner 
klart igennem.

Betagelsen af Elvis
»Min betagelse af  Elvis be-
gyndte allerede, da jeg var 6-7 
år. En af  mine kammeraters 
far havde en god stak Elvis pla-
der, og da jeg hørte nogle af  
numrene, var der bare noget, 
der sagde bang. Elvis har på 
en eller anden måde slået be-
nene væk under mig fra start, 
både med hans musik, hans op-
træden og hans udseende. Og 
fascinationen har holdt ved li-

ge siden,« siger Karsten Holm, 
da Århus Onsdag Nord taler 
med entertaineren forud for 
koncerten.

Et kig rundt i rummet, der 
via to store højtalere fyldes 
af  Karsten Holms Elvis-vo-
kal, tonerne fra keyboardet og 
fra anlæggets backing-kor for-
visser om, at betagelsen også 
har holdt et fast tag i aftenens 
cirka 60 publikummer. 

Alle aldersgrupper synes at 
være repræsenteret denne af-
ten, og ung som gammel vip-
per entusiastisk med fødder-
ne, klapper i takt og nynner 
med.  

Karsten Holm, der er uddan-
net fra Jysk Musikkonservato-
rium og har medvirket i flere 
teaterstykker og musicals, be-
gyndte i 2008 at optræde med 
»Elvis i kirken« - en kombina-
tion af  musik, sang og fore-
drag.

»Det giver lidt afveksling 
mellem numrene på den måde. 
Og så synes jeg, det ville føles 
lidt nøgent at stå ene mand og 
underholde i et stort, hvælvet 
kirkerum, så jeg har Christian 
Spillemose med som pianist,« 
siger Karsten Holm.

Kirken som scene
Rummet i Elev kirke er nu 
hverken særlig stort eller 
hvælvet. Tværtimod. De få 
kvadratmeter og det lave loft 
med hvidmalede træbjælker 
tilfører koncerten større inti-
mitet og nærhed. Og aftenens 
publikum er opmærksomme, 
når Karsten Holm kort og 
koncist fortæller historien 
bag hver af  aftenens sytten 
udvalgte numre og anekdoter 
fra Elvis’ liv. Rundt på bænke, 
stole og trappetrin bliver der 
trukket på skuldrene, smilet og 

rystet på hovedet – indlevende 
og medfølende. 

»Der er noget helt specielt 
ved at synge i en kirke. Aku-
stikken er fantastisk, og man 
fornemmer ligesom historien 
i kirkerummet,« forklarer Kar-
sten Holm. 

»Og så giver kirkekoncer-

terne os mulighed for at op-
træde på steder, vi ellers ikke 
ville være kommet. Her i Elev 
er der jo ingen spillesteder, så 
vi havde ikke kunnet optræde 
her, hvis ikke koncerten kun-
ne afholdes i kirken,« tilføjer 
han.

At dømme ud fra aftenens 
fremmøde, er der mange, der 
ville have været oprigtig ær-
gerlige over at have været El-
vis klassikerne foruden. 

En lille times tid bliver der 
swinget og vugget igennem 
bag de tykke kirkemurer i 
Elev, og der er da også ståen-
de ovation, da Karsten Holm 
har sunget den sidste strofe af  
»Unchained Melody«. 

»Det var fantastisk,« lyder 
det fra Helle og Preben Stagg-
art på vej ud af  kirkens tun-
ge træport efter koncerten. De 
ligner nogen, der skal skynde 
sig hjem. Sikkert for at sætte 
en Elvis plade på.

Gospel med Elvis i Elev
Der var en begejstret klappen, nynnen og vuggen på de fyldte bænkerækker i Elev Kirke, da 
sanger og skuespiller Karsten Holm gav Elvis koncert for fuld blæs - og for fuld kirke.

KARSTEN HOLM 
- »MEMORIES ARE 
MADE OF THIS«

Karsten Holm udkommer 
. oktober  med sin ny 
cd med titlen »Memories 
are made of this«. 

Albummet indeholder syv Elvis 
numre – heraf fire gospelnumre 
– Dean Martin nummeret 
»Memories are made of this« 
samt tre af Karsten Holms egne 
sange - heraf to på dansk.

Se mere på www.karstenholm.dk
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Med en perlerække af kendte og mindre kendte Elvis numre satte sanger og skuespiller Karsten Holm gang i håndfl ader 
og stemmebånd hos et sammenstimlet og begejstret publikum i Elev Kirke, onsdag aften . september.

Helle og Preben Staggart var blandt publikum til Elvis koncert 
med Karsten Holm i Elev Kirke. Som resten af publikum 
er de betagede Elvis fans, der ikke lader en mulighed 
for at høre The King’s musik gå deres næser forbi.

Karsten Holms egen betagelse af Elvis og hans musik var 
tydelig under onsdagens kirkekoncert. Med stor stemme 
og indlevelse gav han numre som »Peace in the Valley« og 
»Unchained Melody«, så publikum umuligt kunne sidde stille.
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- Lydsvag
- Natsænkning
- Temperaturstyring
- Fjernbetjening
- Programmerbar
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Skomager Swift

Tlf. 8616 5969 . jordbrovej 14 . 200 meter fra Stjernepladsen

Alle skoreparationer udføres
          • Lynlåse 
          • Blokeringer af sko og støvler
          • Forsåling af alt fodtøj

Åbningstider: 
Ma.- to. 11.30-16.00 . Fredag 11.30-15.00


