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Solokoncerten med Charles Hayward er hans første på dansk grund og bliver optaget af DR og
senere sendt i Radium på P2.

 

Charles Hayward live i Radiohuset

 

Hvad?
Eksklusiv solokoncert

Hvem?
Charles Hayward +
support: Beatles og
Goodiepal

Hvor?
Studie 4, Radiohuset,
Rosenørns Allé 22,
Frederiksberg

Hvornår?
Fredag 23. februar kl.
20

 

Fredag 23. februar vil Radiohusets Studie 4 danne ramme om en unik koncert med Charles
Hayward.

Den britiske herre er tidligere trommeslager i det legendariske rockband This Heat, der nåede at
udgive to originale albums i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne.

Hayward startede med at slå på trommer, da han var 11 år gammel, og udover This Heat har
han også været medlem af den mytiske gruppe Camberwell Now. Og han har slået på tromme
for notabiliteter som Gong, Quiet Sun, The Raincoats og sågar Everything But The Girl.

Solo arbejder Hayward med et medrivende og særegent setup, hvor han spiller trommer,
synger/proklamerer, afspiller præ-indspillede bånd og manipulerer sig selv elektronisk. Virtuost,
lyrisk og eksperimenterende.

Opvarmning forestås af den danske vokalgruppe med det sært velkendte navn Beatles, og
Goodiepal begaver os med et dj-sæt. Det bliver en oplevelse af de sjældne.

Arrangementet starter klokken 20, og der er plads til 150 mennesker.

 

Kom med til en eksklusiv solokoncerten med den britiske trommeslager Charles
Hayward med Radium fredag 23. februar.

Billetter til 100 kr. stykket kan købes i forsalg hos i Sound Station, Gl. Kongevej 94; Kihoskh, Sdr. Boulevard 53; Route 66,
Fælledvej 3, Circles, Gl. Kongevej eller hos Escho på info@escho.net.



  

Skrevet af: Ralf Christensen

 

19.00 Wagner: Ragnarok 
...på TV & radio i dag.

dr.dk/rock

 

Anbefalinger, temaer og
leksikonopslag. Få det hele på
DR's rock-sider

Ugens cd'er i P2

 

Fra opera til electronica - fra
klassisk til rock. Hver uge
præsenterer P2 de bedste nye
pladeudgivelser. Få overblik
over dem alle sammen

DR Electronica

 

Netradio for lyttere med åbne 
ører, hang til elektroniske
klange og rytmiske
finurligheder

DR Folk

 

Netradio, som giver et utroligt
afvekslende og spændende
udbud med rødder i den
vestlige verdens traditionelle
folkemusik

Ugens cd i Lyt til Nyt
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