
Auktionen indledtes efter et fald på 35 pro-
cent i kunstpriserne i årets første kvartal målt
på det såkaldte Mei Moses kunstindeks. Det
opgøres uden de værker, som det ikke er
lykkedes at sælge i perioden, og når det
tages i betragtning, vurderes prisfaldet af
mange til at være tættere på 50 procent, skri-
ver Financial Times.
Ian Peck, leder af Art Capital Group, som
låner penge ud til kunstinvestering, oplyser,
at hans virksomhed har skåret sine vurderin-
ger ned med mellem 40 og 50 procent siden
årets begyndelse. Forud for det havde han
fordoblet sit forretningsomfang på et år, fordi
velhavere belånte kunst i stedet for at sælge

det for at skaffe kapital. “Vi har set nødtvun-
get låntagning, og alle - rige som fattige - har
likviditetsproblemer,” informerer Ian Peck. 

Top 10 kunstneres omsætning i 2009
1) Pablo Picasso 121 millioner dollar.
2) Andy Warhol 106 millioner dollar.
3) Qi Baishi 70 millioner dollar. 
4) Henri Matisse 69 millioner dollar.
5) Piet Mondrian 58 millioner dollar.
6) Alberto Giacometti 51 millioner dollar.
7) Ferdinan Léger 50 millioner dollar.
8) Edgar Degas 43 millioner dollar.
9) Raphaël 42 millioner dollar.
10) Claude Monet 40 millioner dollar.

Årets sensommerkoncerter

Verdenskendte Boney M og Bamses Venner, som er ”verdenskendte” i Danmark, bliver sensommerens
store koncertnavne på Costa del Sol.
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Op i gennem 70´erne og 80´erne sang hele
verden med på ”Daddy Cool”, ”Brown Girl in
the Ring”, ”Rivers of Babylon” og de utallige
andre hits fra Boney M. 105 mio. albums og
singler med den ørehængende musik er gen-
nem årene røget over salgsdisken i alverdens
pladeforretninger. Og Boney M sælger stadig
godt. Gruppens popularitet er enorm og når
Boney M - anført af den originale forsanger
Liz Mitchell - tager på turné, spilles der for
fulde huse. Boney M er netop nu draget ud
på en omfattende verdensturné der varer året
ud og gruppen lægger turen forbi Fuengirola
lørdag den 25. september.
“Det er en ren tilfældighed, at de kommer
her til byen. Takket været en god kontakt til
Boney M´s danske landemanager fik jeg dem
tilbudt. De skulle have optrådt i Tyskland,
men fik et afbud, og den mulighed kunne
jeg ikke sige nej til, da det populære koncert-
sted Castillo Sohail samtidig stod til rådighed
samme dato“, forklarer Henrik Andersen fra
EventHuset. Det var Henrik, der for nylig
stod bag koncerten med Smokie på Castillo
Sohail i Fuengirola.
“Boney M´s nye show er anderledes og inno-
vativt. Boney M består af hele 17 medlem-
mer, hvoraf de 12 er synlige på scenen. Det
er et fantastisk show, de leverer, produceret
af gode, gamle Frank Farian, som tilbage i
midten af 70´erne stiftede gruppen“, fortæller
Henrik Andersen og fortsætter:  “Boney M
koncerten bliver én stor 70´er fest. Vi pynter
borgen flot op og der bliver en lille præmie
til de publikummer, der møder op udklædt i
bedste 70´er stil.
Boney M bliver sandsynligvis det største in-
ternationale navn, der i år kommer til at op-
træde i Fuengirola og koncerten ventes at
tiltrække flere nationaliteter. Billetsalget star-
ter 1. juli i El Corte Inglés og lidt senere på
måneden i de vanlige skandinaviske forret-
ninger langs kysten. Billetter koster fra 30-40
euro for ståpladser, 50 euro for siddepladser
og 70 euro for tribunepladser.   

Endnu en danskeraften
14 dage senere indbyder EventHuset til en
rigtig danskeraften lig de tre foregående år,

hvor Thomas Helmig, Shu-Bi-Dua og Kim
Larsen & Kjukken har givet koncert med stor
succes. I år har vi været så heldige at få fol-
kekære Bamses Venner på besøg, som netop
er aktuel med ny CD. 
“Vi kan vist alle synge med
på ”Tænker altid på dig”, ”I
en lille båd der gynger”,
”Vimmersvej” og de mange
andre ørehængere fra
Bamse. Og han har lovet
mig, at vi får dem allesam-
men. Men vi får også et par
nye sange, for der er blevet
taget godt imod Bamses se-
neste CD, hvortil bl.a. Kim
Larsen og Poul Krebs har le-
veret musik“, fortæller Hen-
rik.
Koncerten holdes i helt nye rammer; i tyre-
fægterarenaen i Benalmádena Pueblo. “Jeg
har længe været fascineret af tanken om at
holde en koncert i en tyrefægterarena, at lave
noget 100% dansk i 100% spanske omgivel-
ser. Arenaen i Benalmádena Pueblo har en
god størrelse, masser af P-pladser og en
smuk beliggenhed“.
Det er ikke kun Bamses Venner, der optræ-
der den 9. oktober. Således åbner den dan-
ske entertainer Amin Jensen aftenen med sit
nye comedy show. Amin Jensen blev for
alvor populær, da han præsenterede ”Hit
med sangen” for en håndfuld år siden på DR.
“Publikum skal have noget for pengene og
da jeg ikke tidligere har præsenteret et co-
medy show, starter vi aftenen med det. Jeg
tror, og håber, at der med Amin Jensen, Bam-
ses Venner og så After-Party med DJ´s, der
spiller al den gode danske musik fra 80´erne,
er grundlag for alletiders danskeraften, for
alle, i alle aldre“, slutter Henrik Andersen fra
EventHuset.
Ståpladser til arrangementet koster 40 euro
og siddeplads koster 50 euro. Billetsalget er
startet og billetter kan købes i de vanlige
danske butikker. Billetter kan også bestilles
på henrik@eventhuset.es og man er velkom-
men til at maile eller ringe 670 63 57 86, hvis
man har brug for mere information.   
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