
 

 

Koncert med Elvis. 
af Henning Rasmussen 

 
Endelig kom dagen, hvor Oasen igen kunne 
præsentere levende musik for fuldt hus på 

trods af Coronaen. 

Scenen var henlagt til Munkebo Idrætscen-

ter, da pladsen i Kulturhuset var for trang. 
Det betød, at i de få stille pauser, kunne 

man tydeligt høre, at mågerne gav deres be-
syv med. 

Elvis Presley, i skikkelse af Henrik "Elvis" 

Busborg, bassisten Torben Balle og guitari-
sten Søren Bøje gav den hele armen. Man 

fornemmede hurtigt den store glæde, trioen 
havde ved at være i aktion igen - og hvor har 

vi dog savnet, at der atter er levende musik i Munkebo. 

Det var underholdning i særklasse. Det var musik, som vi husker det fra vores 
ungdom, krydret med anekdoter og masser af godt humør. Bl.a. fortalte "Elvis" 

om sin første optræden, hvor han skulle synge Elvissange. Der var blot et men, 
for han havde ingen bakkenbarter! Det måtte der rådes bod for, så der blev klip-

pet to strimler af minkskind, som blev sat fast med teaterlim. Under koncerten 
løsnede den ene bakkenbart sig og faldt til jorden, så Elvis måtte gennemføre re-

sten af koncerten med den rigtige side ud mod publikum. 

De tre musikere kunne deres håndværk til perfekthed. Lukkede man øjnene og 
nød musikken, var man ikke i tvivl om, at det var en rigtig Elvis koncert, man 

var til. 

Åbningsnummeret var "That’s Allright", og så var den gode stemning i fuld gang. 

Af andre hits og ørehængere kan nævnes: 

Fever - Jailhouse Rock - Big Boss Man - It´s now or Never - Return to Sender - 

Burning Love - Viva Las Vegas - Kentucky Rain - In the Ghetto - The Wonder of 
You - Amazing Grace - Moody Blue - Suspicious Mind - Hound Dog  

Trioen sluttede af med de to tårepersere "Can´t Help Falling in Love" og "Love Me 

Tender" med en efterfølgende velfortjent stående applaus. 

Dejligt med godt 2 timer hvor coronaens svøb var trådt helt og totalt i baggrunden.  
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