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I 2020 skulle Danmark have haft besøg af den australske rockpoet, sanger og forfatter Nick Cave, der i 
mange år har haft en helt særlig status som rockikon, kultkunstner og superstjerne. 
 
I den anledning skulle forfatter, historiker og GAFFA-journalist Espen Strunk forbi Loungen og fortælle om 
rocklegenden fra “down under” og de centrale temaer i Caves lyrik. Nick CaveÕs besøg blev udsat p.g.a. Coro-
na og det gjorde Espen StrunkÕs foredrag også. 
 
Senere blev koncerten helt aflyst - Corane hærgede stadig.  Foredraget ikke blev ikke aflyst - blot flyttet. 
 
Sommer 2019 blæste Cave publikum og anmeldere omkuld på Northside Festival i Aarhus, og billetterne til 
to koncerter i København i efteråret blev revet væk. I juni 2020 var det tredive år siden, Nick Cave & The 
Bad Seeds fra deres eksil i Vestberlin udgav debutalbummet "From Her to Eternity," og i dag er den au-
stralske sangskriver, forfatter med mere, så populær som nogensinde herhjemme.  

Espen Strunk udgav i 2018 bogen ÕHimlen over Brighton – 
Nick Cave på landevejen 2008-2018Õ, der er en levende do-
kumentation af de sidste 10 år i Caves karriere, baseret på 
forfatterens egne interviews med Nick Cave og hans kumpa-
ner. 
 
Espen Strunk, der både er journalist og litteraturhistori-
ker, vil foretog tværsnit i tekstuniverset og fortalte om 
den stærke sangskriver og nogle af de centrale temaer i 
hans lyriske univers. 
 
Undervejs så vi et par koncertoptagelser med Cave, ligesom 
Strunks egne interviews med Cave blev inddraget. 
 
Espen Strunk (f. 1980) er journalist og forfatter. 
Cand.mag. i litteraturhistorie og gennem en årrække til-
knyttet musikmagasinet GAFFA. 
Debuterede med biografien Bagsidesanger (2013) og fulgte 
op med Rejsende i musik (2015), begge på forlaget Politisk 
Revy. I 2017 udkom Afzelius (Turbine), foruden Himlen over 
Brighton – Nick Cave på landevejen 2008-18 (2018) og Min 
skyline – Niels Skousen på landevejen 2002-19 (2019), på 
Byens Forlag. 

Espen Strunk har også gjort - og gør -  folk klogere med følgende foredrag: 
GasolinÕ – Danmarks største rockband i bakspejlet 
RockÕnÕRimbaud – Patti Smith gennem fem årtier 
Det knuste halleluja – et foredrag om Leonard Cohen 
Strejftog på E Street – Et foredrag om Bruce Springsteen 
Rockmusik for voksne – et foredrag om Lou Reed 
Bob Dylan – Strejftog på Desolation Row 
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I Loungens bløde lædermøbler nød jeg en stor fadbamse, mens jeg lod mig underholde og uddanne med my-
terne og rockhistorien i dette musikalske foredrag. 


