
 De danske top-grupper Defenders, 
Hitmakers, Sir Henry and his But-
lers, Lolliops og Peter Belli og Seven 
Sounds, lagde op til den britiske 
topgruppe Creams strålende finale. 
Det var top-pop så det baskede.
   Defenders havde forførste gang den 
nye trommeslager, Jørgen stig, med 
og med ikke færre end fem priser til 
gruppen fik han en flyvende start. 
Defenders blev topscorer blandt 
pristagerne, hvilket ikke kan forundre.
   Den engelsk-dansk gruppe Red 
Squares turnerer for øjeblikket i 
Sverige, men kom i aftes til Køben-
havn for at få deres priser overrakt. 
Sammen med topscorer Cæsar måtte 
de vente uden for Falkoner Centret i 
en halv time, fordi det var umuligt at 
komme ind på grund af de mange, 
der ikke havde fået billet og som 
håbede at få en chance i sidste øjeb-
lik.                                      -duo
    

   En halv time før tæppet gik i 
Falkoner Centret i prisuddelingen til 
vinderne af Ekstra Bladets Pop Pool, 
blev de sidste billleter revet væk af 
en mindre invasion fra Sverige. Kon-
trollører, der sørgede for, at trafikken 
foran Falkoner Centret ikke brød sam-
men, anslog at mere end 500 unge gik 
forgæves til festarrangementet. Billet-
ter til 10 kr. blev solgt for det dobbelte 
på den sorte børs.
  - Vi havde ventet udsolgt huse, men 
ikke en så overvældende tilstrømning, 
sagde Knud Thorbjørnsen, SBA, der 
stod for den praktiske afvikling af ar-
rangementet.
  Alt hvad der kunne krybe og gå inden 
for den danske popverden var til stede. 
Med Ekstra medarbejder Cartsen 
Grolin som konferentier, blev koncert 
og prisuddeling afviklet i tre timer. Og 
at dømme efter publikums reaktioner 
blev det en drønende succes.
 

Festarrangementet i Falkoner Centret
blev en drønende succes

500 GIK
FORGÆVES

Defenders med den nye trommeslager Jørgen Stig kunne forlade Falkoner Centret med fem priser. De blev poolens topscorer

Creams trommeslager Ginger Baker fik aftenens største bifald for en helt 
fantastisk solo.

Ekstra Bladet , 7. marts 1967


