
Pressemeddelelse 

 

Et troværdigt Elvis-show 
 

Autenticitet, nærvær, smuk sang og sans for detaljen er sammen med et glimt i øjet 

fundamentet for Karsten Holms Elvis-shows, der giver publikum 30 hæsblæsende 

minutter i selskab med “The King”. 

 

Elvis Presley er død, men hans musik og alt det han repræsenterede lever i bedste 

velgående her 34 år efter hans død.  

 

Alene i USA menes 30.000 mennesker at leve af at imitere Elvis Presley. Også 

herhjemme findes adskillige Elvis-imitatorer, men Karsten Holm adskiller sig fra mængden. 

For ham er det afgørende ikke at fremstå som en Elvis-lookalike, men derimod i sang og 

udtryk at formidle en autentisk kærlighedserklæring til populærmusikkens største 

personlighed gennem alle tider.  

 

Karsten Holm er konservatorieuddannet operasanger, men har sunget Elvis og rock’n roll 

fra han var ganske ung. Der tilsættes en god portion personlighed i Karstens fortolkning af 

Elvis’ sange, hvilket han har fået stor anerkendelse for gennem årene. 

 

Et Elvis-show med Karsten Holm er et mindeværdigt element til så godt som enhver 

begivenhed. Det vækker begejstring og genkendelse uanset om publikum er hardcore 

Elvis-fans eller først er født efter ”kongens” død. 

 

Showet byder på 30 minutters frit fortolket Elvis-historie. Sangene er nøje udvalgt så de 

passer perfekt ind i historien, som dækker hele Elvis-perioden fra 1954 til 1977. Man 

oplever Karsten Holm i to forskellige outfits repræsenterende to epoker i Elvis’ karriere. 

 

Foruden nogle af Elvis’ store hits giver showet publikum en humorfyldt optræden, og 

naturligvis kommer ”Elvis” rundt til nogle af damerne blandt publikum, som får et meget 

øjeblik med “The King”, når det svedige tørklæde trylles frem i det mest romantiske øjeblik. 

 

Showet rammer stemningen af Elvis, og der bliver grinet, sunget, råbt og klappet. Der er 

genkendelsens glæde - og måske triller der også en enkelt tåre.  

 

 

Facts om Elvis 

 

 Elvis Aaron Presley blev født 8. januar 1935 i et fattigt arbejderhjem og døde som 

42-årig den 16. august 1977. 

 



 Den 18. juli 1953 indspillede Elvis, for egen regning, sangene “My Happiness” og 

“That´s When Your Heartaches Begin” i Sam Phillips’ studie Sun Records i 

Memphis, angiveligt som en gave til sin mor.  

 

 Den 5.-6. juli 1954 indspillede Elvis numrene That’s All Right og Blue Moon of 

Kentucky, der blev udsendt som single den 8. juli 1954. To dage senere blev That’s 

All Right spillet for første gang i radioen. I 1956 bragede Elvis Presley igennem på 

den amerikanske scene - og snart efter også den internationale. 

 

 Elvis Presley anslås at have solgt over 1 milliard plader. I USA alene har han fået 

guld-, platin- eller multiplatin-belønninger for 140 forskellige albums og singler. Fra 

1956 til 1972 medvirkede Elvis i 33 film. 

 

 Elvis gav aldrig koncerter andre steder end i USA. Fra 1969 var koncerterne 

hovedsageligt henlagt til International Hotel i Las Vegas. Den største af de mange 

koncerter var dog velgørenhedskoncerten Aloha From Hawaii, den 14. januar 1973, 

hvor over 1,2 milliarder TV-seere så Elvis via satellit. Det var første gang en TV-

udsendelse blev transmitteret til hele verden. 

 

 Elvis’ hjem, Graceland i Memphis, herunder hans gravsted i parken, blev i 1977 

åbnet for offentligheden og besøges årligt af flere end 600.000 mennesker fra hele 

verden. 

 

 

John Lennon: 

»Before Elvis there was nothing« 
 

 
For yderligere oplysninger kontakt Karsten Holm på tlf. 23 49 74 13 


