
Pigtråds-musikkens  
60 års jubilæum  
fejres med manér 
Det kan vel være, at begrebet 
“pigtråd” blev benyttet som et 
nedsættende udtryk dengang i 
60’erne, hvor en række danske 
artister væltede Kongerigets 
spillesteder med en helt ny og 
anderledes musikstil. Genren tog 
landet med storm, og nu - 60 år 
senere - har publikum igen en 
unik mulighed for at opleve nogle 
af de bedste artister i genren. 
Måske for allersidste gang. 

Med spillestedet Hit House som omdrejningspunkt, blev pigtrådsmusikken nærmest et slags soundtrack 
for tusindvis af 60’ernes teenagere. Og det bliver tale om et overflødighedshorn af god musik og masser af 
gode oplevelser, når nogle af datidens mest banebrydende artister inden for pigtrådsmusikken igen gi’r den 
fuld gas på scenen i 2022.


“Pigtråds-Galla 2022” er fællesbetegnelsen for de koncerter, som vil bevæge sig rundt i Danmark i 
løbet af efteråret 2022. 


CREMEN AF DANSK PIGTRÅDS MUSIK 
Turnéen byder på THE ROCKING GHOSTS, SIR HENRY, ROCK NALLE, TONY SUMMERS i 

front for THE LIONS samt ikke mindst LECIA & LUCIENNE.


Og det bliver i den grad et gensyn med nogle gedigne artister og udødelige hits, som mange modne 
publikummer har et helt særligt forhold til. 


Vi kender alle sammen de udødelige toner fra THE ROCKING GHOSTS i form af sange som for 
eksempel “Belinda”, “Oh Oh, What a Kiss” og “I love You, I love You”.


SIR HENRY satte fart på dansegulvene over hele Danmark med numre som “Beautiful Brown Eyes” og 
ikke mindst “Let’s Go”. 




Blandt de udødelige perler af artister må også nævnes ROCK NALLE, som vil give den 100 procent med 
sange som “Go’e Gamle Fru Olsen”, “Stik Mig En Bajer”, “Shake Rattle And Roll”og “Hold Din Bagdør 

På Klem”, mens TONY SUMMERS og THE LIONS er garant for udødelige hits i form af “No, No, No, 
No”, “Hit House Shake”, “I Gotta Know” og “Heroes”:


Og alle vil kunne nikke genkendende til tonerne fra LECIA & LUCIENNE - blandt andet i form af sange 
som “Swanee River”, “Rør Ved Mig” og “Leve Livet”


PIGTRÅD MÅSKE FOR ALLERSIDSTE GANG 
Fællesnævneren for den turné, som cremen inden for danske pigtråds-musik begiver sig ud på i efteråret 
2022 er, at det måske bliver den allersidste gang, at artisterne vil kunne opleves til et og samme 
arrangement. Interessen for turen er allerede stor, og samtlige artister glæder sig til at kunne levere nogle af 
60’ernes allerbedste sangperler til et modent publikum.


Det bliver på alle måder en oplevelse, som inkarnerede pigtråds-elskere ikke vil gå glip af.
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