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Club 27 Peder Bundgaard Hent PDF Club 27 er en betegnelse for en række rockmusikere og kunstnere, som

har det til fælles, at de er døde i en alder af 27. Betegnelsen har spillet en afgørende rolle for rockens
selvforståelse og selviscenesættelse gennem årene.   Med tiden har klubben fået så berømte medlemmer som
Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain og senest Amy Winehouse – samt danske
Michael Strunge. Dødsfaldene, der ofte er forbundet med stofmisbrug og selvmord, har givet anledning til
mytemageri – ikke mindst den berømte Faust-myte – og sågar vilde konspirationsteorier.   I singlen giver
Peder Bundgaard sin personlige beretning om nogle af rockens tragiske skæbner – og deres fællesskab. Er
Club 27 en forbandelse – eller en tilfældighed? En sandhed – eller bare en myte? Bundgaard giver et

overraskende bud.   Peder Bundgaard (f. 1945) har et indgående kendskab til rockmusik og skrevet flere
musikbiografier samt bidraget til diverse rockleksika. Han har desuden designet pladeomslag for danske

rocknavne som Gasolin', Bifrost, Sebastian, TV-2, Sort Sol, Malurt, Kashmir m.fl.
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