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The Beatles LP Revolver 50 år firas hos Lasse i
Parken den 15 juli 2016!

The Beatles REVOLVER 50 år
Hela skivan framförs live!

framförs hos Lasse i Parken på Högalidsgatan 56 på Södermalm i Stockholm.

Biljetter: http://www.tickster.com/sv/events/2kvettemch7xgej/2016-07-15/the-beatles-
revolver-50-ar-hela-skivan-live

The Grand Old Softies fortsätter att hylla 50-årsfirande beatlesskivor. Det började redan
2013, då båda albumen Please Please Me och With The Beatles från 1963 firade 50 år.
Albumen  A Hard Day’s Night och Beatles For Sale firades 2014 och förra året framfördes
albumen Help! och Rubber Soul. Allt live från första till sista spåret.

I år – 2016 – är det dags för albumet Revolver från 1966 att bli ännu en hyllad 50-åring.
The Grand Old Softies framför hela skivan live – från Taxman till Tomorrow Never Knows.
I år med gästartisterna Olle Nilsson (från bandet Liverpool), Janne Borg, David
Myhr och duon Two of Us.

”Turn off your mind, relax and float downstream…..”. I och med Revolver tog The Beatles
1966 texterna och musiken långt bort från bossa novor, cha-la-la’n, yeah-yeah-yeah’n och
likadana kostymer. Baklängesgitarrer och LSD, Tibetan book of the dead och sitarer,
Eleanor Rigby och soulblås och och …. Yellow Submarine…?

Av många ansedd som höjdpunkten i The Beatles fenomenala skivkatalog och
oomtvistligen en vattendelare för bandet, 60-talet, och rockmusikens utveckling.

Så här ser programmet ut:

http://www.tickster.com/sv/events/2kvettemch7xgej/2016-07-15/the-beatles-revolver-50-ar-hela-skivan-live
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Kl 17.00 – Portarna öppnas. Beatlestipskupong delas ut. Fina priser att vinna!
Kl. 17.15 – Beatlesvideor visas på vita duken!
Kl. 19.00 – The Grand Old Softies framför REVOLVER i sin helhet.
Kl. 20.00 – The Grand Old Softies med gästerna OLLE NILSSON, JANNE BORG, DAVID
MYHR & TWO OF US spelar sina favoriter ur Beatles digra låtskatt.
The Grand Old Softies består denna gång av:
Per Bergkvist (The Virtues), gitarr, sång
Hans Ekman, trummor
Jonas Thorell (The Mad Men Band), bas, sång
Annika Mellin (The Mad Men Band), gitarr, sång
Johan Bergqvist (Compleatles), gitarr, sång
Indy Neidell (The Mad Men Band), piano

David Myhr är född i Piteå 1970. Musiknörd, universitetslektor vid Luleå tekniska
universitet och forskare i Musikalisk gestaltning. Utöver det finns det en viktig sak till att
säga om honom. Beatlesfantast, ja till och med expert. Han var redan som tonåring med
på tv och tävlade i Beatleskunskap. David har dessutom hållit en totalt sex timmar lång
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föreläsning om favoritämnet The Beatles på Boomtown i Borlänge!

David  inledde sin bana i kultbandet The Merrymakers som förblev en ganska väl bevarad
hemlighet i det svenska musiklivet, men hade hängivna fans över hela världen.

Historien tar sin början i Piteå, där den unge David fick en pianolärare som, ovanligt nog,
uppmuntrade eget improviserande och harmoniserande. ”Jag var fri att prova mig fram.
Plötsligt hade jag nycklarna till att ta ut låtar och skriva låtar, i stället för att bara
reproducera dem från skrivna noter”, minns han.

Den stora passionen uppstod när David upptäckte The Beatles musik ”…och det är ju där
jag skiljer mig från alla popmusiker i historien från 1964 och framåt, som ju aldrig nämner
dem som en tidig inspiration” ler Myhr ironiskt. Men eftersom han inte var med när det
begav sig, sörjde han John Lennon ensam på sitt pojkrum och upplevde sin personliga
Beatlemania under 80-talet, när andra valde mellan heavy metal och syntpop. ”Men The
Beatles är nästan en genre i sig, för deras sjuåriga karriär som albumband täckte så
mycket”.

Jan ”Janne” Borgh, är född i Kalmar men uppväxt i Malmö. Han är både gitarrist, basist,
sångare och kompositör. Mest känd är han nog som elbasist i The Moderns och
Strindbergs. År 2010 bildade han power-popgruppen Desperate
Romantics. Dessförinnan hade han bandet The Repeatles, som The Beatles Information
Center har arrangerat vid flera Beatleskonvent under årens lopp.
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Olle Nilsson är gitarrist, sångare och kompositör samt textförfattare. Sitt stora
genombrott i Sverige fick han i samband med att han tog hem segern 1994 i den första
omgången av tv-programmet Sikta mot stjärnorna, där han framförde låten Imagine som
John Lennon. Därefter har han också blivit uppmärksammad som frontfigur i Beatles
Tributebandet Liverpool, som har hållit på sedan 1979 och bara fortsätter och fortsätter
att spela – än här och än där. Han har också anlitats ett flertal gånger, både som solist och
tillsammans med de övriga grabbarna i Liverpool av The Beatles Information Center.
Bandet Liverpool deltog i den svenska melodifestivalen 2003 och har spelat på
Beatlesfestivalen i Liverpool, England ett oräkneligt antal gånger.

Two Of Us är ett band som har haft lite olika konstellationer. Men sedan ett bra tag
tillbaka består duon av gitarristerna och sångarna Carl Hallberg och Daniel Persson.

Carl Hallberg är en av våra cirka 500 medlemmar som har varit med i stort sett från allra
första början – 1973. Han har uppträtt på ett flertal Beatleskonvent i The Beatles
Information Center och är en hängiven Beatlesfan. Som musiklärare har han även kunnat
både njuta av och utöva sitt Beatlesintresse på jobbet!

För att hylla sina idoler gav Carl själv ut en singel med låtarna Beatles på
Johanneshov/Fröken Dur och Fröken Moll inspelad i Gävle på en 4-kanalsbandspelare 1976.
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 har även han ägnat sig mycket åt musik och varit aktiv i bl.a. Elvis
Presleys svenska förening. Han har dock fattat minst lika gott tycke för The Beatles musik
och därför har även han engagerats i (tillhör valberedningen!) och av The Beatles
Information Center vid olika Beatleskonvent.

Ett samarrangemang mellan The Grand Old Softies och The Beatles Information
Center.

Daniel Persson
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