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Pluxus släpper album  
på Kompakt
 — firar med fest och 
konsert på Teater Giljotin 
Svenska Pluxus har släppt skivor på det egna bolaget Pluxemburg, på 
engelska Rocket Girl och på japanska Poplot. Nu står det också klart att 
Pluxus senaste album ”Solid State” släpps globalt av det legendariska 
Kölnbaserade bolaget Kompakt.

Bandet firar framgången med en sällsynt konsert i Stockholm. Den 10 
maj uppträder Pluxus på Teater Giljotin där man får sällskap av Ola 
Persson som ansvarar för visuals. Utöver konsert utlovas fest i sann 
Pluxemburganda. Ni som deltog i festligheterna på Milliken Gallery vet 
vad som väntar.

Tillställningen är öppen för medlemmar i föreningen Pluxemburgs 
vänner. Medlem blir man genom gruppen ”Pluxemburg” på Facebook, på 
myspace.com/pluxus eller genom att skicka mail till  
info@pluxemburg.com.

Pluxus (Kompakt/Pluxemburg)
Live på Teater Giljotin
Torsgatan 41 (Sankt Eriksplan), Stockholm
10 maj, 20.00 – 02.00
Konsert, visuals, DJ’s, bar och överraskningar

Om Pluxus
Pluxus bildades 1996 då svensk elektronisk musik bestod av svamp-
trance, koks-house och fylkingen-knaster. Musiken som kom från Pluxus 
cykelgarage i Telefonplan var något annat. Var det postrock, elektronica 
eller pop? I ärlighetens namn vet Pluxus knappast själva. Allt man kan 
säga är att bandet genom åren blandat sina referenser friskt. Från 
Devo via Jean Jaques Perry och Kraftwerk till Aphex Twin och Fennesz. 
Efter tre album hade Pluxus nått så långt de kunde i sin genre och det 
hade till och med dykt upp andra band som försökte låta som Pluxus. 
Bandet blev utless på sitt gamla format och ägnade några tysta år till 
att återuppfinna sig själva. Resultatet blev ”Solid State” som bandet 
själva beskriver som ”förfallen techno”. Skivan släpptes i Sverige den 
29 november 2006. Den 20 maj 2008 släpps den på världens bästa 
skivbolag för elektronisk musik: Kompakt. 
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