Stefan Andersson – En Främlings Hus
Den 3 april kl. 19.00 har Stefan Andersson premiär på sin turné ”En Främlings Hus"
i Annedalskyrkan i Göteborg.
En konsert med starka låtar från hela Stefans karriär, gamla och nya sånger men med helt nya
arrangemang. Tillsammans med Gustavi kören, altfiol, cello, kontrabas, akustiska gitarrer,
mandolin, piano och orgel kommer Stefan att framträda på ett sätt som ingen hört honom
tidigare.
- När vi hade premiär på Storan i Göteborg på turnén i anslutning till att min senaste skiva
släpptes hade jag ordnat en överraskning, berättar Stefan. Högst upp under taket, på högsta
balkong, satt en kör som mitt under konserten började att sjunga.
Effekten på publiken var momentan när änglakörer kom ovanifrån och fyllde i runt Stefans
sång från scenen. Recensionerna som följde var lysande och en idé att göra detta fullt ut
väcktes.
En Främlings Hus:
- Handlar om främlingsskapet oss människor emellan. Om de många aspekter på livet som gör
oss till främlingar för varandra och för oss själva.
- Handlar om främlingskap mellan folk i ett land med blå-gul himmel men med en allt
färgstarkare jord. Om kärlekens krigsföring mot misstro och ondska.
- Handlar också om främlingskap i relationer som gått vilse. Om längtan att vilja hitta hem
tillsammans med någon.
Allt detta ryms i 12 sånger av Stefan Andersson i nyarrangemang som har sitt uruppförande i
Annedalskyrkan söndagen den 3:e april.
Efter premiären i Annedalskyrkan kommer Stefan och en ”En Främlings Hus” att ge sig ut i
landet. Tanken är att dit man kommer väntar en lokal kör som har tagit del av arrangemangen
och som uppträder tillsammans med Stefan.
Premiären i Annedalskyrkan arrangeras av Kotte Management, Zebra Art Records och
Kultursamverkan, svenska kyrkan i Göteborg.
Text och musik: Stefan Andersson
Arrangemang: John Lönnmyr och Stefan Andersson
Gitarr och sång: Stefan Andersson
Kör: Gustavi kören
Altfiol och fiol: Lars Broman
Cello: Johanna Dahl
Piano och orgel: John Lönnmyr
Kontrabas: Sebastian Hankers
Mandolin och gitarr: Steve Eriksson
Biljetter finns att köpa på dessa ställen:
Pusterviksbiljetter (pris 150:- + förköp)

Domkyrkan / Ticnet / Biljett direkt / ATG ombud (pris 165:- + förköp)
Direkt länk med mer info om En Främlings Hus

För mer info och bilder:
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0709 288383
www.zebraart.se
Valle Erling
0708 121250
www.kultursamverkan.se Mikael Ringlander 0705 181995

