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Pressemelding 07.04.14 

 
Presentasjon: 
 
I Bergen 3.mai vil USF Verftet vise " The Elton Show" - A celebration of the Rocket Man". En hyllest til Elton Johns 

største hits vil bli presentert for første gang i Norge med storband. 

 

Så storslagent underholdende er dette så mye mer enn ett nytt "look-a-like" nummer. Dette showet er en glitrende 

gjenskaping av den magiske følelsen av Elton John og hans musikk. 

 

Showet dekker 4 tiår fulle av utrolig musikk, fra 70 - tallet og frem til idag, inkludert mange av Eltons største hits; fra 

den tidløse Your Song og rockeslagerene som SaturdayNight´s All Right for Fighting, via I´m Still Standing til 

Can you feel the love tonight? 
 

For millioner av oss, har Eltons Grammy-award vinnende sanger formet en del av gjennomgangsmusikken i våre liv, 

tiår for tiår.  Sammen med hans overdådige stil og dynamiske opptredener, har han blitt en levende legende i 

popmusikkens verden. 
 

"The Elton Show" kaprer essensen av Elton John med hans live band og kordamer og er en spektakulær og 

underholdende kveld og en ektefølt hyllest til musikken og energien fra the Rocket Man.  

 

Artistene: 
 

Rollen som "Elton", pianist og vokalist, blir fremført av den internasjonale artisten C.J.Marvin fra Melbourne/AUS, 

som etter å ha bodd og jobbet i musikkbransjen i Europa i tre tiår som en suksessfull sanger/låtskriver og produsent, 

er nå bosatt i Norge hvor han har opptrått på alle typer av spillesteder og klubber siden 1993. 

 

På gitar, bass, og slagverk (perkusjon) finner vi tre fantastiske Italienske musikere.  Maurizio Vercon, Alessandro 

Leonzini og Giancarlo Spirito, som også har vært aktive i musikkbransjen i flere tiår og som pga sine personlige 

oppnåelser kan få enhver italiensk musikkelsker til å hoppe i stolen. 

 

På keyboard finner vi den magiske musikeren Ray Johnson. Med base i Stavanger men som har spilt i alle deler av 

landet, har han underholdt det norske folk med sin eksepsjonelle pianospilling. 
 

Bandet inkluderer talenter fra forskjellige deler av Europa men også fra Norge. 

 

Som korister finner vi en fantastiske trio bestående av Marianne Moen fra Notodden, ellerede en del av 

produksjonen for 7 år siden og 2 nyere fremførelser, Miriam Sleire fra Bergen, og brasilianskfødte Fabiana 

Tavares, bosatt i Os utenfor Bergen. 
 

Juvelen i denne unike 2014 oppsettelsen og for første gang i The Elton Show i denne eksklusive fremførelsen i 

Bergen, er den britiske trommeslageren basert i Nashville, Charlie Morgan, som var Elton Johns offisielle 
trommeslager mellom 1985 og 1998. 
 
Fakta: 
 

Charlies samarbeid med Elton John startet når han ble hyret til å spille trommer i "Ice on Fire" opptakene. Noen uker  



 

 

senere ble han spurt om å være en del av bandet under et veldedighets arrangement på Wembly Stadion, Live Aid 

konserten i 1985. Siden den gang var Charlie Morgan drivkraften i Elton Johns rytme seksjon i 13 år, frem til "The 

Big Picture" albumet. 
 

Hans samarbeid nå med C.J.Marvin og The Elton Show har røtter langt tilbake. 

 

"Takket være mitt kjennskap til Elton John siden 1980"- forklarer C.J. - "har jeg fortsatt å møte han og hele hans 

crew jevnlig gjennom tiårene.  I 2002 gav jeg dem alle mitt "The Travelling Man" album som fikk dem da til å ikke 

bare se på meg som en venn men endelig også som en artist som hadde noe han skulle sagt på et profesjonelt nivå. 

Tilsynelatende likte Charlie albumet veldig godt og sa til meg at det var en av hans 5 favoritt cd´er det året.  Vi 

snakket mange ganger om å gjøre noen opptak sammen men av en eller annen grunn har det aldri passet seg sånn.  

Men når jeg ringte han for litt siden og spurte om han kunne hjelpe meg med dette showet aksepterte han med en 

gang og sa det var fantastisk!  Jeg kunne ikke fått en bedre trommist i denne produksjonen og jeg er veldig beæret 

over å ha han ombord". 

 

I 1984 ble C.J. personlig invitert til Elton´Milano shows på Teatro-Tenda Lampugnano.  Mens han ventet på 

limousinene i hotellobbyen, sammen med Elton og bandet, satte C.J. seg ned ved flygelet og begynte å spille deler 

av forskjellige Eltons sanger.  Etter å ha hørt den unge C.J.Marvins improviserte framførelse, kommenterte Elton: 

"You are the best me I ever heard!"("Du er den beste meg jeg noensinne har hørt!") 

 

"Vi fokuserer på å levere et fantastisk show i Bergen"- fortsetter C.J.Marvin - "og vi planlegger å ta det på turne i 

andre byer så snart som mulig, og vi ser allerede etter datoer som kan passe for å ta showet til Europa i sommer og 

høst .  Medlemmene i The Elton Show, som bor rundt i Europa, flyr inn 29.april og vil fra 30.april være gjemt bort i et 

øvelseslokale utenfor byen for å sette sammen alle detaljer til showet og få alt klart til den enestående 

konsertkvelden 3.mai." 
 

Ønsker du en uforglemmelig begivenhet, bli med på feiringen av et ikon og en av de mest elskede artistene i verden. 

 


