
FOREDRAG:	55	ÅR	MED	THE	ROLLING	STONES:	
	
	

SEX, DRUGS & ROCK 'N' ROLL 

HISTORIEN OM VERDENS STØRSTE 
ROCKBAND! 

 
Kom med på en musikalsk rejse gennem seks årtier om verdens største 
rockband The Rolling Stones fortalt i ord, billeder og musik. Hør historien 
om at opfinde ”Sex, drugs & Rock ´n´ Roll”.  Om verdens mest kendte 

band-logo. Om medlemmernes personlige op - og nedture. Om uendelige 
turneer, rekord-koncerter, milliarder på bankbogen, utallige skandaler, 

om at holde sig på toppen af poppen i over 50 år og spille stadion 
koncerter, når man har rundet de 70 år. 

 
 

 
 
Om foredragsholderen: 
Mikkel Falk Møller er mangeårig musikjournalist hos DR og GAFFA og også 
fast kommentator i TV2's Go Morgen Danmark. Han er en af landets 
største Rolling Stones kendere og har set bandet live 15 gange over tyve 
år - og en enkelt gang mødt hele Stones. 
 



Aktualitet: 
Mens jævnaldrende rockkolleger og legender som Lou Reed, David Bowie. 
Prince og Leonard Cohen er begyndt at falde fra er der stadig fuld fart på 
The Rolling Stones. De fire medlemmer kan i år fejre 55-års jubilæum 
som aktivt band og er stadig højaktuelle. Bandet har netop udgivet det 
nye album "Blue & Lonesome", der gik nummer 1 i store dele af verden. 
Sidste forår var Stones på en omfattende turné i Sydamerika, hvor de 
blandt andet spillede en historisk koncert i Havana i Cuba for over en 
million fans. En stor retrospektiv udstilling om bandets lange karriere har 
for nylig haft premiere i London og New York. De to aktuelle koncertfilm 
"Havana Moon" og "Olé Ole´Ole´: A Trip Across Latin America" er blevet 
vist i biografer over hele verden. Og til sommer drager The Rolling Stones 
ud på en ny Europa turné. Der gror altså (stadig) aldrig mos på en 
rullesten - og som Keith Richards selv har formuleret det: "You've got the 
Sun, you've got the Moon and you've got The Rolling Stones!" 
 
Om foredraget: 
Foredraget har bl.a. tidligere været holdt i Politikens Hus, på 
Folkeuniversitet, Frederiksberg Bibliotek og Roskilde Bibliotek hvor det alle 
gange har været udsolgt. Beatles ekspert og foredragsholder Per Wium 
har været ekstern konsulent på foredraget og musikbibliotekarene Niels 
Mark, Stinne Aastrup og Anya Mathilde Poulsen har anbefalet foredraget. 
 
Varighed: 
2 x 50 minutter med pause imellem. 
 
Vejledende pris: 
3.000 DKK + transport t/r fra København. 
 
Kontakt: 
Mikkel Falk Møller 
Ahornsgade 25, 2.th 
2200 København 
Mail: mikkelmoeller@gmail.com 
Mobil: 61463401 
	
	


