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Biljetter släppta till No 90
Kleist’s 10-årsjubileum
I sommar spelar Stefan Andersson sin succé
”Marstrandsfånge No 90 Kleist” för tionde året.
Publiktrycket är stort och de senaste åren har
samtliga biljetter varit slut långt innan premiär.
-

Det är lika magiskt varje kväll, när gästerna på nolltid tar sig mellan total tystnad,
hysteriska skratt och sång och musik, säger Stefan Andersson. Jag är så stolt över att vi har
blivit en del av sommarkänslan för så många människor. 6 juli startar vi firandet av 10årsjubileumet.

Under en magisk minut på en guidad visning av Carlstens fästning slogs Stefan av insikten om att
det verkligen levt ”riktiga” människor innanför Carlstens murar. – Jag visste direkt att jag ville göra
musik om detta och ge själ och liv åt fångarna på Carlstens fästning och människorna som levde
här, säger Stefan. Jag tog med mina musiker och ljudtekniker upp till fästningen och spelade in
plattan på plats. 2008 sattes den första föreställningen upp och populariteten har bara ökat år från
år. Nu är det tionde säsongen - man får nypa sig i armen för att förstå att det är verklighet.
Marstrandsfånge No 90 Kleist spelas from 6 juli -12 augusti på Carlstens Fästning, Marstrand.

Aktuell: Biljettsläpp 24/2 till 10-årsjubileum av Marstrandsfånge No 90 Kleist på
Carlstens fästning, Marstrand.
pressinformation och bilder www.stefanandersson.nu
Kontakt: Ewa Elmerson ewa@stefanandersson.nu 0733-226554,
Info och bokning: http://www.ticketmaster.se/artist/no-90-kleist-biljetter/911296
CD Marstrandsfånge No 90 Kleist på Spotify: https://open.spotify.com/album/1Qh24zQ6VhZlrd3GEcEZnn

Fakta Stefan Andersson:
Firar 25 år som artist 2017. Slog igenom med singeln Catch the moon. Albumet toppade alla listor och gav Stefan en
Grammis som ”Årets nykomling” 1992. 25 år och 12 album senare turnerar Stefan framför allt med sina historiska
föreställningar. Just nu No 90 Kleist, och Teaterkungen.
2014 satte Stefan Anderssons upp sin första krogshow Made in China på Kajskjul 8 i Göteborg och den fjärde säsongen
spelas nu. Plattan Made in China släpptes januari 2015 och singeln ”Det betyder ingenting”, kom upp på SR:s spellistor
och spelades flitigt i media under 2015.Stefan Andersson fick Lasse Dahlqviststipendiet 2010 , Jubelfondens
visstipendium 2012 och Fred Åkerströmspriset på Västerviks visfestival 2012. 20-årsjubileumet 2012 firades med 4
föreställningar på Lorensbergsteatern i Göteborg samt en dubbelCd, med tillhörande cd-bok, ”En Samlad Stefan”.

