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– moderna visor på svenska

Perry Stenbäck & Dekadansorkestern

Som mange skønånder har påpeget i årenes løb, findes der to slags musik: God og dårlig.
Meget vel.
Den gode af slagsen kan dog gradbøjes, og som en herværende musikanmelder flere gange har ført til
torvs, så får begrebet ”god musik” en ekstra dimension, når man efter endt lytteoplevelse må konstatere –
ja såmænd – at det dér. . . ja, det blev man da et bedre menneske af.
Har man oplevet den herboende DMA-vindende svenske sanger, guitarist m.m.m. Perry Stenbäck og
hans fornemme Dekadansorkester, skal man have et hjerte af støbejern for ikke at medgive førbemeldte
musikanmelder, at hér er et musikalsk foretagende af en kvalitet, så man forlader koncerten (eller modvilligt slukker for anlægget) med rank ryg, en sang og et smil på læben og en overbevisning om, at det dér liv
nu alligevel ikke er så tosset endda.
Perry Stenbäck og Dekadansorkestern har i de senere år efterladt det ene koncertpublikum efter det andet
behørigt benovede over Perrys egne sange, deres musikalske evner, og deres fornemme forståelse for
og fortolkninger af den nordiske visetradition (Evert Taube, Cornelis Vreeswijk m.fl.) stænket med jazz og
blues.

”Stille og roligt. Idiotisk musikalsk, dovent swingende, dejligt dynamisk og – først og fremmest – vanvittigt
velspillet og –sunget,” som en overvældet rockanmelder (!) skrev efter Perry og holdets koncert på Beta i
København.
STEFFEN JUNGERSEN
Dekadansorkestern, der jo er politisk korrekt med sin fordeling af 50/50 kvinder og mænd, består af :

PERRY STENBÄCK: Vokal, el- & acc-guitars m.m
NAJA STOREBJERG: kor, keys, glockenspiel m.m
CHRISTINE DUEHOLM: Trommer, kor
HENRIK KUNZ: Kontrabas, kor

Om PERRY STENBÄCK:
Født 1970 i Stockholm, Sverige
Bor i Gadbjerg, Danmark.
Sanger, spillemand og multiinstrumentalist.
Har turneret verden rundt og har i Danmark spillet med bl.a. Sebastian, Erann DD og Allan Olsen. Er en efterspurgt
studiemusiker og han har været med på over 150 indspilninger – mange af dem prisnominerede.
Perry fik i 2009 og 2019 prisen som ”årets musiker/Artist” ved Danish Music Awards, og blev i 2010
nr. 2 i Ekstrabladets læserafstemning om DK’s bedste guitarist.
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