


PASSION, 
KREATIVITET  
& LYCKLIG 
GALENSKAP
Vi är bad-asses på att sätta turnéer, arrangera 

festivaler, kränga biljetter, fylla arenor, skapa nya 

scener och sälja in omöjliga grejer. Från slakthus till 

trädgårdsspelningar.

TÄNKER 
UTANFÖR 
BOXEN
Det vi gör tillsammans är viktigt – och otroligt 

roligt. Vi tror oss ha hjärnan & hjärtat på rätt 

ställe, men vad säger några av våra partners? 

»Det är alltid en stor glädje att få jobba med 

Kulturaktiebolaget - Kreativa, flexibla och le-

verans på högsta nivå.«
Jessica Vialleton, Hotelldirektör - Hôtel Eggers

»Kulturaktiebolaget är vårt go-to företag när 

det kommer till artistbokningar. Professionel-

la, kunniga och tillgängliga - en grym samar-

betspartner.«
Lena Raattamaa, Eventchef - Södertälje Centrum

Grafisk form och layout www.nilsdahl.se



HENRIK NYBLOM, MAGNUS BETNÉR, 
CARL STANLEY & PETRINA SOLANGE

PUSS &
KRAM -
BETNÉR & NYBLOM
Standupshowen Puss & Kram gick från en idé om en 

gemensam turné och utvecklades till skapandet av ett 

fullfjädrat radarpar, både på och utanför scenen.

SOMMARSTANDUP
I sommar beger sig fyra av våra mest välkända komiker ut 

på vägarna. Henrik Nyblom, Magnus Betnér, Carl Stanley och 

Petrina Solange behöver ingen närmare presentation och 

kommer alla från en höst av utsålda hus. Nu gör de gemensam 

sak – så värm upp smilbanden, förbered dig på fyra gånger sk-

ratt och smörj in käkarna för en riktig humorkavalkad.



PATRIK
ISAKSSON
POP

Patrik Isaksson slog igenom 1999 med låten »Du 

får göra som du vill« som de flesta av oss har 

en personlig relation till. Patrik har medverkat 

flera gånger i Melodifestivalen och han är inte 

bara en känd artist i Sverige utan har även haft 

stora framgångar i Finland och Danmark. 

Under 2023 kommer Patrik släppa nytt album 

och ge sig ut på sommarturné med fullt band.

NYTT
ALBUM
2023!



FREDRIK
STRAGE
S H OW,  FÖ R E L ÄS N I N G

Strage on stage
Strage on Stage är en enmansshow 
med journalisten och författaren 

Fredrik Strage, känd från TV4 Nyhets-
morgon, Dagens Nyheter, »Så mycket
bättre« och sin podcast Hemma hos 
Strage. 
Denna blandning av föreläsning, standup
och popkulturell predikan hade premiär 
på Södra teatern i Stockholm 2021 och 
har dragit stor publik över hela landet. 
Strage on Stage handlar om vad musik 
betyder för oss. Det är en underhållande
resa genom rockmytologi, popnostalgi, 
idoldyrkan, vinylfetischism och oläsliga
bandloggor.

Festivalfloppar med 
Fredrik Strage
»Den ena festivalen skulle bli ett 
svenskt Woodstock. Den andra skulle 
stoppa spridningen av kärnvapen. Det 
gick åt helvete.«
Fredrik Strage berättar om de mytom-
spunna megaflopparna Festival of the 
Midnight Sun och Rockcirkus för fred 
i en helt ny show.

grammisbelönade album »Eld«, 1992 
förenades dom i fyra låtar och 1996 
gjorde dom ett helt album ihop »Pascha 
Jims dagbok«, också grammis-
nominerat och av Aftonbladets samlade 
kritikerkår utsett till  årets bästa 
svenska album.

Gör några exklusiva spelningar 
sommaren 2023
Hellstrandklassiker som »Fanfar«, 
»Precis som du när«, och »Du går 
aldrig ensam« är låtar födda i samar-
betet med The Nomads. 

STAFFAN
HELLSTRAND & 
THE NOMADS
P O P

Staffan Hellstrand och The Nomads 
var ett av dom mest oväntade men 
lyckosamma musikaliska samarbeten 
på 90-talet. På Staffan Hellstrands 

Båda har sen framgångsrikt fortsatt 
sina separata karriärer men nu före-
nas dom för första gången på länge i 
några exklusiva spelningar sommar-
en 2023.

KLEERUP
P O P,  R O C K ,  E L ECT R O

Andreas Kleerup har blivit synonym 
med svensk elektropop. Den flerfaldigt 
Grammis-vinnande Kleerup har sam-
arbetat med artister som Robyn, Lady 
Gaga, Moby, Teddybears och The Cardi-
gans. Det internationella genombrottet 
kom 2007 tillsammans med Robyn och 
»With every heartbeat«. Låten nåd-
de nummer ett i England, topp 10 på 
flera listor över hela Europa och topp 
30 på den största listan av dem alla, Bill-
board Hot 100 i USA. På hemmaplan låg 
singeln på försäljningslistan i hela 54 
veckor. Producenten, kompositören, 
låtskrivaren och artisten Kleerup hade 
presenterat sig för världen.



EN AV 
SVERIGES 
FRÄMSTA 

LIVEARTISTER
TIMO RÄISÄNEN
En entertainer, en komiker som lockar till skratt och hinderslöst för publiken rakt in i det sällsamma allvaret.
Sedan solodebuten 2004 har Göteborgssonen och den f.d. Hellström-gitarristen två gånger stått som vinnare i P3 Guld. 
När han inte turnerar roar sig Sveriges största indie-artist med att balansera farligt nära gränsen till det inom genren 
otillåtna, vare sig han bara tolkar Mariah Carey eller spelar in en 24-spårig julskiva.

JESPER
LINDELL
A M E R I CA N A ,  R O C K

Jesper Lindell håller på att etablera 
sig som en av Europas hetaste artister 
på rock och soul-scenen. 
Jesper Lindell är inne i en intensiv arton-

månaders-period med en rad singlar 
och inte mindre än två album. I januari
förra året släpptes albumet »Twilights«,
 som hyllats i svensk och internatio-
nell press. Under våren och sommaren 
turnerade Jesper och bandet flitigt 
i Sverige och Norge för en ständigt 
växande publik och gjorde dessutom 
ett succéframträdande i TV4 Nyhets-
morgon. Två av låtarna på »Twilights«, 
»Dance« och »Leave A Light On«, har 
spellistats av P4. 

Hösten 2022 var det Europa som gällde 
med ett fyrtiotal spelningar i Danmark, 
Tyskland, Holland Frankrike, Italien och 
Spanien. Jesper Lindells debutsingel 
»Moving Slow« från 2017 blev en ome-
delbar framgång (guldplatta.) och har 
idag streamats nästan fem miljoner 
gånger. 

Sommaren 2023 spelar Jesper antingen 
solo eller med fullt band och blås.



INFINITE
MASS
R O C K ,  P O P

Under 2023 åker originalmedlemmarna
Amir Chamdin, Bechir Eklund och Rodrigo 
Pencheff ut med sitt band på turné och 
bjuder på nya låtar likväl som sina odöd-
liga klassiska hits i en oförglömlig show.

THE LATIN 
KINGS
H I P H O P

Originalmedlemmarna Rodde och Dog-
ge, featuring Azzan & Tito. Hiphop-
gruppen bjuder på alla sina klassiska 
hits i en oförglömlig show.

1994 släppte The Latin Kings sitt ban-
brytande debutalbum »Välkommen till 
förorten«. Här kom tre tonårsgrabbar 
som rappade på svenska, samplade Emil 
i Lönneberga och rimmade på cool och 
pistol. Med sina självbiografiska texter 
berättade de om ett Sverige som få 
kände till och blev snart Sveriges mest 
etablerade hiphopartister.

NÄÄÄK
H I P H O P

Om du har koll på svensk hiphop, så 
behöver inte Näääk & Nimo någon närmare 
presentation. Med ett konstant flöde 
av album, EP:s och singlar har de gång 
på gång befäst sin plats som två av de 
största namnen på den svenska hiphop-
scenen.

ORGANISMEN
H I P  H O P

Med nytt material åkte en av Sveriges 
största hiphop pionjärer på en hyllad och 
utsåld vårturné under 2022. Nya låtar 
och samarbeten väntar under 2023.



TOP CATS
ROCK, ROCKABILLY

Top Cats förenar en melodiös pop-
känsla med klassisk rock’n’roll och 
rockabilly. Sedan början av tjugohun-
dratalet har det värmländska bandet 
pumpat in nytt blod i landets rock n 

roll-scen. Första gången hela Sverige 
hörde talas om dem var via doku-
mentärfilmen Raggarliv. 
Första albumet gick in på andra plats 
på albumlistan och sålde senare 
guld. Top Cats spelar i första hand i 
Sverige men besöker årligen de nor-
diska grannländerna. England och 
Österrike har också besökts under 
tidigare turnéer. Med över 50 miljoner 

streams på Spotify är det bara en tids-
fråga innan bandets dansanta sväng 
når världens alla hörn. Trots snart 
två decennier i rockmusikens tjänst 
så fortsätter bandet att skriva nya 
spännande kapitel i framgångssagan 
Top Cats. 
Under 2023 släpper bandet äntligen 
ny musik!

THOMAS 
JÄRVHEDEN
& PILSNERKVARTETTEN
KO M E D I ,  P O P,  R O C K

Thomas Järvheden är en av Sveriges mest 
rutinerade och mångsidiga underhållare. 
Prisad flera gånger som landets roligaste 
ståuppkomiker men också professionell 
sångare med huvudroller i musikaler och 
över 25 miljoner streams på sina omtyckta 
humorlåtar.
Efter unplugged-succéturnén ”Sveriges 
roligaste konsert” kommer nu festival & 
partyalternativet ”Järvheden & Pilsner-
orkestern”. Järvheden har bildat band med 
de grymma musikerna & producenterna 
bakom skivsoundet och välter vilken festi-
valpublik som helst. Humorlåtar med DRAG.

Svenne Rubins har kallats »världens 
bästa må-bra band«. Framförallt har de 
gjort sig kända som ett glädjespridande 
liveband med över tretusen spelningar i 
hela landet. Förra året firade Svenne 
Rubins 40 år som band och det firades 
med stil. Svenne Rubins åkte ut på stor 

SVENNE
RUBINS
R O C K ,  P O P

turné över hela landet och släppte ett 
helt nytt album: I FRITT FALL UPPÅT! 

ROCKABILLY 
MED FULLT ÖS
OCH ENERGI



ROBERT 
WELLS 
P I A N O,  R O C K

Från starten på 80-talet på pubarna 
framåt mot Melodifestival, Svensktopp, 
turnéer med Charlie Norman, Ullevi 
med Rhapsody In Rock, TV-succén Så 
Ska Det Låta. Turnéer i Kina, USA och 
Ryssland. Till dags så är Robert Wells 
otvetydigt ett av de starkare varumärken 
vi har som 100 procentig entertainer.
Under åren har drygt 2 miljoner 
åskådare bevistat Rhapsody In Rock. 

Boka Robert Wells för en konsert, en 
intim dinner show eller till ditt företags-
evenemang.

LOLITA
POP
I N D I E R O C K ,  P O P

Lolita Pop startade 1979 och gjorde sin 
första spelning på invigningen av den 

legendariska klubben Rockmagasinet i 
Örebro. Bandet skapade en egensinnig 
popmusik med Karins starka sång och 
gitarrernas melodivävar, mycket inspir-
erat från 70-talets rockscen i New York. 
Det blev många år med turnéer, dyna-
miska livespelningar och framgångsrika 
skivsläpp med hittar som “Långa tåg av 
längtan”, “Hey Winner” och “Tarzan on 
a big red scooter”. Bandet gick skilda 

vägar 1991 efter albumet Blumenkraft. 
Under 2019 åkte bandet på ett segertåg 
som följdes upp under sommaren 2022 
där Lolita Pop bland annat fyllde Mose-
backeterassen i Stockholm och öppna-
de för The Ark & Millencolin på ett fullsatt 
Gustavsvik i Örebro. Sagan fortsätter 
2023. 

Efter genombrottet i Talang, tre starka 
bidrag i Melodifestivalen, succé i Lets 
Dance och Stjärnornas Stjärna, över 
70 miljoner streams på Spotify.
Jon Henrik Fjällgren, renskötare från 
Mittådalen, blev »känd över en natt« 
när han gjorde succé i Talang 2014. 
Han tog sig till slut till final och vann. 
Samma år släppte han sitt debutal-
bum »Goeksegh«.

2015 kom han på andra plats i Melodif-
estivalen med »Jag är fri (Manne leam 
frijje)«. Både 2017 och 2019 tog han sig 
också till final i Mellon och hamnade på 
tredje respektive fjärdeplats. Under 
2023 är Jon Henrik klar för Melodifes-
tivalen samt Stjärnorna på slottet.

JON
HENRIK  
FJÄLLGREN 
P O P,  FO L K

ETT AV SVERIGES GENOM 
TIDERNA BÄSTA BAND



ULF “THE 
WOLF”
NILSSON
P O P,  R O C K

Ulf Nilsson är vinnaren av The Voice 
i TV4 och artisten bakom radiohiten 
»Little by Little«. Han har medverkat i 
TV-program som »Så ska det låta« och 
»Bingolotto« samt även i Tysklands 
största morgon TV-show och han har 
även toppat radiolistor i båda länder-
na. Med över 30 miljoner streams på 
Spotify bjuder han på välkända publik-
favoriter och självklara hits såsom 
platinasäljande radiohiten »Little by 
Little« och »Sing me a lullaby«.
Under 2023 släpper Ulf Nilsson nytt 
album.

RÄFVEN
FO L K ,  R O C K

Musikerkollektivet Räfven bildades 
i Göteborg 2003. De har under sina 
snart tjugo år tillsammans och genom 
hundratals vilda konserter gjort sig 
kända som ett oemotståndligt liveband 
och deras hämningslösa folkpunk har 

även vunnit stor publik internatio-
nellt. Räfven är gränslösa, precis som 
världen borde vara. 
Deras musik och uttryck lånar och 
reser fritt mellan tider, kulturer, 
traditioner och kontinenter.

Räfven är folkrörelsen som sprider 
övertygelsen om alla människors lika 
värde, vikten av inkludering och 

solidaritet. I konflikt med de nyfascis-
tiska strömningar som tränger sig på 
i vår vardag framför Räfven sina 
protester från scen. Musiken är vapnet, 
dansgolvet fristaden och kärleken 
budskapet.

PY
BÄCKMAN
P O P,  R O C K

Py har skrivit texter till låtar som bara 
finns där mitt i svenskheten. Låtar som 
»Gabriellas sång«, »Stad i ljus« och 
»Vandraren«.
Aktuell i Så Mycket Bättre och spelar 
i sommar tillsammans med välkände 
gitarristen Janne Bark.

DAN
HYLANDER
R O C K ,  P R O G G

Dan Hylander en av vår tids främs-
ta låtskrivare och artister. Det stora 
genombrottet kom med Raj Montana 
Band 1979-84, han har fått två rock-
björnar, släppt flera guld, platinaskivor 
och gjort otaliga turneér. Dessutom 
skrivit låtar åt artister som Totta 
Näslund, Tomas Ledin och Sven-Ingvars.

MATS RONANDER & 
STAFFAN ERNESTAM
R O C K ,  P R O G G

Artister som Ulf Lundell, Ted Gärdestad, 
Pugh Rogefeldt och inte minst ABBA är 
bara några i raden av de många namn 
som har samarbetat med Mats »Malla« 
Ronander genom åren.  Även Staffan 
Ernestam har många strängar på sin 
lyra och har spelat ihop med artister 
såsom Sven Ingvars, Magnus Lindberg 
och Lill-Babs. Unika duon Ernestam och 
Ronander trollbinder publiken med 
underbar musik i sommar.



DAVID
URWITZ
P O P,  R O C K

I drygt femton år har David Urwitz gett 
ut kritikerrosade skivor och spelat för 
tiotusentals människor i hela Skandina-
vien. Ändå är han något av en doldis. I 
höstas släppte David sin åttonde skiva 
och med den åkte Urwitz ut och spe- lade 
i de lite tjusigare salongerna.
I vissa kretsar är David Urwitz nästintill 
en institution, i andra är han fullkomligt 
okänd. Han har länge kallats Skandi- 
naviens bäst bevarade hemlighet, och 
det ligger en del i det uttrycket. Under 
sin karriär har David oförtrutet gett ut 
skivor och turnerat. Sakta men säkert 
har han byggt upp en egen plattform. 

»Röjar-rock, visor & ballader« till-
sammans med gitarristen Christer 
Bergman. Thorsten Flinck släppte, 
tillsammans med Flincka Fingrar, 
albumet Vildvuxna rosor år 2005 
med musik av bl.a. Björn Afzelius 
och Dan Hylander. År 2008 bildade 
han Revolutionsorkestern och man 
gav ut albumet »Thorsten Flinck och 

Revolutionsorkestern« 2011. Thorsten 
framför bland annat visor, ballader, 
rock och country, men även dikter och 
monologer. Gemensamt för dem är att 
de skildrar den lilla människan..

THORSTEN
FLINCK
V I SA ,  T E AT E R

Skådespelaren och sångaren Thorsten
Flinck är aktuell med »Doktor Glas« och 

BRÖDERNA
LINDGREN
FA M I LJ,  B A R N ,  R O C K

Ta med dig ungarna på rockshow. En 
upptäcktsfärd för alla åldrar, med 
gäster som Patrik Arve, Anja Bigrell 
och Britta Persson.

Kommer du ihåg vad du tänkte som 
liten? Bröderna Lindgren väcker dina 
minnen. De har blivit omtyckta för sin 
förmåga att sätta ord på de yngstas 
tankar och funderingar. Och det är 
säkert därför de blivit omtyckta av så 
många, i olika åldrar.

För om det är något vi alla har gemensamt 
är det att vi alla varit barn. Bröderna 
Lindgren är söner till barnboks- 
författaren Barbro Lindgren. De har 

släppt flera album – varav två vunnit 
Grammis – där flera kända musiker är 
med. Ebbot Lundberg, First Aid Kit, Britta 
Persson, Amanda Bergman, Nino Ramsby 
och Martin Hederos mfl. Bröderna Lind-
gren har även skrivit musiken till bl.a. 
Bolibompa, SVT-serien Höjdarna, jul-
kalendern Allram Est och filmen Loranga, 
Masarin och Dartanjang. 

TIGERN &
KOBRAN
FA M I LJ,  B A R N ,  R O C K

Tigern & Kobran är undomskomp-
isarna Paulo Vidal och Martin Fogel-
ström. Med den grammisnominerade 
debutskivan »Brandbilar och poesi« i 
ryggen levererar de en liveshow fylld 
av fest, dans, superhjältar, bulltjuvar, 
hundar och såklart, brandbilar. Men 
de hinner också med att berätta hur 
det känns när du har bråkat med en 
kompis eller när föräldrar aldrig vill 
lyssna. Ibland till toner av rak och en-
kel gitarrsolo-rock, ibland till Beat-
lesdoftande stämsång.

Föreställningen kan bokas till större 
konserter med fullt band men också 
som en skräddarsydd tvåmansshow 
till mindre sammanhang.



dessutom nominerad av SKAP som 
»Årets kompositör.« När Grammis 
valde att slopa barnkategorin, kon-
trade P1 Kultur i en krönika om barn-
kulturens status: »Britta Perssons 
skiva är årets album alla kategorier.«

Britta Persson och hennes band fram-
för albumet »Folk – Dikt och toner om 
personer« med texter av Lisen och 
Emma Adbåge. Det handlar om att vara 
människa. Hur det är att vara en Tyst 
person, om att Trösthandla, om någon 
som gör allt rätt och heter Susette. 

Det mest uppmärksammade spåret på 
skivan heter Det finaste och handlar 
om den som själv sjunger. På albumet 
är det Amanda Bergman, Petter Winn-
berg, Nino Ramsby, Kristofer Åström 
och Sibille Attar som gör det, på kon-
serterna är det publiken som stäm-
mer upp i allsång. Och när budskapet 
letat sig in till precis alla är konserten 
slut. Mission completed. 

Under 2023 släpper Britta Persson ny 
musik. 

BRITTA 
PERSSON
I N D I E  P O P,  FA M I L J,  B A R N

Skivan « Folk – Dikt och toner om per-
soner«  har kallats klassiker sen dag 
ett och fick kritiker och inte minst 
föräldrar att utbrista: »Äntligen!« 
Albumet tog emot Manifests pris som 
»Årets barnskiva« och Britta blev 

STEGET
I N D I E  P O P

Sveriges mysigaste popduo åkte på sin första turné 
förra året och fyllde såväl Victoriateatern i Malmö 
till sista stolen för att avsluta på ett fullsatt Nalen i 
Stockholm. Du har säkert hört Steget i någon tv-
serie med hitlåten “Såna som du” eller när 
Thåström delade på sina kanaler när duon tolkade 
Ebba Gröns “Flyktsoda”. I Göteborg har dom sålt ut 
Pustervik, Stora Teatern och på flera spelningar 
har artister som Kapten Röd dykt upp. Nytt album 
och turné släpps under våren 2023. 

ROTTEN
MIND
P U N K ,  R O C K

Opolerat och stökigt. Hyllade 77-punk-energiska 
Rotten Mind har turnerat i Europa, England, 
Australien och USA. 2023 är de aktuella med nytt 
album och turné. 
“Rotten Mind är den typen av eklektiska punk-
band Sverige behöver när Hurula och Dennis 
Lyxzén hellre gör P3-pop” - Gaffa

GULA
GÅNGEN
P U N K ,  I N D I E  P O P

Gula Gången har kallats »Sveriges viktigaste 
band« av musikprofilen Tom Jerry Boman och 
»jävlar vad bra!« av bandets föräldrar. Bandet 
har på kort tid både hajpats, spelat för fulla hus 
och samlat på sig en dedikerad fanskara. 

GLENN UDÉHN
I N D I E  P O P

Göteborgs indieprins. Förra året släppte Glenn 
sitt tredje album där man bland annat hittar låten 
»Åren går med teven på« som sjungs tillsammans 
med indiepopikonen Love Antell. I samband med 
släppet åkte Glenn ut och firade med spelningar 
i Stockholm, Malmö och avslutande på ett fullsatt 
Pustervik i Göteborg. Han har sedan sin debut 
synts till i SVT, på Kulturnyheterna, radio P3, varit 
förband till bland andra Timo Räisänen och 
Thomas Stenström.



LENNIE
NORMAN
STA N D U P

Musiker och legendarisk ståuppare 
som sedan 1989 jobbat oavbrutet med 
standup, på teatrar, krogar och före-
tagsevent.

JULEN 
ENLIGT TIMO
I N D I E  R O C K ,  P O P

Julen enligt Timo är en musikalisk julresa 
bortom all bjällerklang. Kom in i värmen 
när Timo Räisänen exploderar fram julens 
vackraste sånger och upplev magin när 
falnad julnostalgi förvandlas till glänsande 
popdängor. Varmt välkomna till ett julmys 
utöver det vanliga.

PATRIK
LARSSON
STA N D U P

Patrik Larsson är en väletablerad komiker 
och skådespelare som jobbat med humor i 
över 20 år. Hans humor är varm, energisk 
och lite absurd men framförallt fruktans-
värt rolig. Patrik bygger mycket av sin 
komik på alla hans olika galna och populära 
karaktärer – vilket skapar igenkännings-
humor i sin bästa form.

CELTIC 
CHRISTMAS
FO L K ,  V I SA

West of Eden bjuder in till traditionsenligt keltiskt 
julfirande. Irländsk och engelsk folkmusik står i 
centrum när Christmas Carols, svängigt låtspel, 
medeltida hymner och moderna klassiker som 
»Fairytale Of New York« blandas till en fantastisk 
och stämningsfull julkonsert. 

RÄFVENS
JULFEST
FO L K ,  R O C K

Den gränslösa, färgstarka och ursinnigt energiska 
folkmusikorkestern Räfven ställer till med julfest 
för sjätte året i rad 2023. Högt tempo, högt i tak 
och hög puls samt en inkluderande och tillåtande 
stämning utlovas. På Räfvens julfest står kärleken 
till den ogenomtänkta glädjen och dansen i 
centrum. Välkommen.

ROBIN 
PAULSSON
STA N D U P

Robin debuterade som ståuppkomiker 2001 och 
har sedan dess hunnit göra en hel del. Under 16 
säsonger var Robin programledare för sin egna 
talkshow Robins på SVT. Han har skrivit manus 
till bland annat sketchprogrammen Kvarteret 
Skatan och Extra Allt i SVT och medverkat i TV4:s 
Parlamentet. Robin har också varit programle-
dare för Melodifestivalen, Svenska Idrottsgalan 
och Fråga Lund. 



ÖZZ NÛJEN
STA N D U P,  FÖ R E L ÄS N I N G

Özz Nûjen är en av Sveriges största 
standup-komiker som varken räds att 
skämta om svenska vapenexporter eller 
pressa Norges förra statsminister Jens 
Stoltenberg om rasismen i vårt grann-
land. Han har även gjort succé med humor-
shower som Dålig stämning, Sveriges 
historia och Omogna killar.

MÅNGFALD ELLER ENFALD?
– En föreläsning med Özz Nûjen

Med humorns hjälp guidar Özz Nûjen dig 
till att våga tänka om och – kanske om du 
är redo – byta ut fördomar mot kunskap 
och en förmåga att se nya möjligheter.

HENRIK
HJELT
STA N D U P,  FÖ R E L ÄS N I N G

I Henriks standup får vi uppleva allt 
från snabb och rak humor till att Henrik 
även ventilerar egna tankar och funde-

ringar kring aktuella händelser och 
trender. Oaktat vad så är det roligt, 
tänkvärt och ibland sätter man även 
skrattet i halsen.

ATT GÅ EN NY VÄG
– En föreläsning med Henrik Hjelt

Med denna föreläsning ger Henrik oss 
tips och verktyg att använda oss av när 

vi ska, eller bara funderar på att, gå en 
ny väg. Hur tänker Henrik när han så 
fundamentalt byter bana i livet eller hur 
resonerar Henrik då han vill kasta sig 
ut och prova på ngt nytt? Faktiska och 
praktiska resonemang blandas med 
en rejäl portion humor i denna givande 
föreläsning. CARL

TILLENIUS
M AG I

Carl Tillenius är trollkarlen som åker 
land och rike runt med sin stand-up-
liknade trollerishow som blandar trolleri, 
humor och en gnutta jonglering.

PONTUS 
LINDMAN
M AG I

Pontus Lindman är en prisbelönt svensk magiker 
som de senaste åren gjort allt från Bråvalla-
festivalens scen till Musikhjälpen och inte minst 
hänförde han över 100 miljoner tittare med 
sitt framträdande i Britains Got Talent där han 
uppträdde med Världens farligaste korttrick. Ett 
trick som till och med fick Simon Cowell att bli lite 
nervös.

BRYNOLF
& LJUNG
M AG I

Brynolf & Ljung fick sitt internationella genom-
brott i Britain’s Got Talent inför över 11 miljoner 
tittare. För den svenska publiken kom det sto-
ra erkännandet med serien »Brynolf & Ljung – 
Street magic« på TV4. Serien har hittills sänts 
fyra säsonger med en halv miljon tittare varje 
vecka.
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RICKFORS

SANNA
CARLSTEDT OLA AURELL
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WEST OF EDEN
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STONECAKE

ANNIKA HERLITZCONTACT
BJÖRN
ROSENSTRÖM

JOHN HOLM



elektroniska rytmer. En självklar duo 
som suddat ut gränserna - Manchester, 
Rio eller Gårda har aldrig varit så nära 
varandra.

Duon beskriver sig som en nydanande 
klubbakt som rör sig i ett gränsland. 
Där trummorna möter djns inspelade 
toner och gränsen mellan livetoner 
och djns discobeat suddats ut. En elek-
tronisk ceremoni ledd av partygudens 
mest hängivna undersåtar.
»Egentligen är stegen från efterfesten 
till dansgolven ganska få. Vi älskar att 

dansa och det finns massa bra musik 
där ute som går att ta vidare med 
hjälp av just det vi gör. Snart märkte vi 
att just att addera trummor och pre-
cession gjorde något med dansgolvet. 
Kaos och extas kändes plötsligt mycket 
närmare, precis som vi ville ha det” 
berättar Finn.

Musikaliskt rör sig duon nästintill 
gränslöst och ohämmat mellan Man-
chester-disco, indie-samba, houzy-afro 
och har jämförts med Basement Jaxx 
och Safri Duo.

BONGO
RIOT
E L ECT R O

Efter år som rytmisk motor i Håkan 
Hellströms band har Labbe Grimelund 
och Finn Björnulfson tagit ett steg 
bort från Ullevi. Klivit ner på klubben 
och bildat Bongo Riot GBG. En ohelig 
allians av trummor, percussion och 

TRUMMOR OCH 
ELEKTRONISKA 
RYTMER

BOKA MUSIKER, 
MAGIKER ELLER 
STÅUPPARE?
Hur fyller du klubben, torget eller arenan? Vem drar 

publiken? Boka dina artister idag och få svar i ett nafs – 

eller slå på stort och låt oss sätta hela artistprogrammet. 

Utsålda hus och goa upplevelser är vår specialitet.

Du når oss på
kontakt@kulturaktiebolaget.se

eller 08-36 22 21

Ki
Sandholm

Magnus 
Tunnmats

Björn
Wallgren

Simon
Hjort




