
 

Johnny Cash er populær hos unge og ældre. Dette mærker foredragsholderen Dennis 
Lydom, der har holdt over 150 koncertforedrag om The Man in Black. Med farverige 
fortællinger og musik inviterer han lytteren ind under huden på mennesket Johnny 
Cash, som var lige så skrøbelig som fandenivoldsk. 

Vi følger Johnny Cash fra hans dybt kristne opvækst i en fattig bomuldsplukkerfamilie 
i sydstaterne til hans ungdom i først flyvevåbnet og senere musikbranchen. Publikum 
får indgående kendskab til Johnny Cash’ op- og nedture, hans dæmoner samt det 
massive stofmisbrug, der plagede ham det meste af livet. Alt sammen tilsat essentielle 
sange fra hans karriere, som spændte over seks årtier.  

Væbnet med sin guitar og autentiske stemme fremfører Dennis Lydom disse sange 
lige så nærværende og evigt aktuelle, som de var ment. Når du har oplevet dette, vil 
du forstå, hvorfor han som en af de få i Europa lever af udelukkende at fortolke Johnny 
Cash. 

Se promotion video her 

https://www.youtube.com/watch?v=VNQvv8sP7qU&t=17s 

 



Kort om foredragsholderen 

Dennis Lydom er født i Ringsted i 1975 og stiftede allerede som 5-årig bekendtskab 
med Johnny Cash’ musik. Dette var med til at grundlægge den fascination, der for 
alvor tog til i ungdomsårene. Dennis har brugt utallige timer på musik af og litteratur 
om Johnny Cash og siden mødt flere af legendens familiemedlemmer og venner. I 
sommeren 2018 kom han i landets aviser, da han under et af disse foredrag faldt om 
på scenen med hjertestop. Dette betød aflysninger af resten af 2018. Hjertet er nu 
stabiliseret og lægerne har sagt god for, at Dennis kan fortsætte sit populære 
foredrag.  

 

Tiden i Johnny Horsepower (2009-2018) 

Dennis dannede I 2009 trioen Johnny Horsepower, som er et dansk cover af 50'ernes 
Johnny Cash & The Tennessee Two. Trioen turnerede med stor succes i hele Europa 
og har som det eneste Johnny Cash cover spillet shows med Cash' originale og eneste 
trommeslager, WS Holland. Et samarbejde, der i 2016 udmøntede sig i en række 
indspilninger i det legendariske Sun Studio i Memphis. Dennis valgte at forlade bandet 
ved udgangen af 2018 for at fokusere mere på familielivet.  

 

kontakt  

Koncertforedraget varer 80 min.(2x40min.) og tilbydes primært søndag-torsdag.  

 

Ring til Dennis Lydom 25302838 

Skriv til booking@johnnycashforedrag.dk 

Besøg www.johnnycashforedrag.dk 


