Pressmeddelande 5 april 2016

Teaterkungen åter i Varberg
5, 6 och 7 maj sprids kunglig glans i den anrika
Spegelsalen på Varbergs stadshotell. Stefan Andersson
med ensemble är tillbaka i Varberg med föreställningen
Teaterkungen.
– En passande plats för en kunglig fest och vi är väldigt
glada över att få spela Teaterkungen i Varberg igen.
säger Stefan Andersson.
- Vi föll direkt för miljön i Spegelsalen, Där hade Gustav III gillat att ha fest, skrattar Stefan. Kopplingen till
Varberg är stark genom att general Pechlin, som misstänktes vara hjärnan bakom mordet på Gustav III, satt
fängslad och dog på Varbergs fästning och tog hemligheten med sig i graven. – I föreställningen får vi bl a
lära känna Pechlin och dra våra egna slutsatser, säger Stefan.
Teaterkungen handlar om Gustav III’s märkliga liv och personlighet och gestaltas genom Stefans musik och
berättelser.– Jag försöker hitta människan bakom glittret och krigen, säger Stefan. Och även tankarna hos
personerna i kungens närhet, både vänner och fiender. Glädje, sorg, humor och musik serveras med en
trerätters middag.
I samarbete med Varbergs stadshotell erbjuds både enbart show & middag och hela hotellpaket .
Aktuell: 5, 6 och 7 maj 2016. Teaterkungen, Spegelsalen Varbergs Stadshotell
pressinformation och bilder:
Ewa Elmerson ewa@stefanandersson.nu 0733 226554,

www.stefanandersson.nu

Info och bokning: http://www.varbergsstadshotell.com/vara-paket/teaterkungen-med-stefan-andersson-5565-75 eller www.stefanandersson.nu
CD Teaterkungen på Spotify:
https://play.spotify.com/album/3JVWBoj4UuoyBqRnAHQRIU?play=true&utm_source=open.spotify.com&ut
m_medium=open
Fakta Stefan Andersson :
Slog igenom med singeln Catch the moon. Albumet toppade alla listor och gav Stefan en Grammis som ”Årets
nykomling” 1992. Snart 25 år och 12 album senare turnerar Stefan framför allt med sina historiska föreställningar No 90
Kleist Skeppsråttan och Teaterkungen. Till alla 3 skådespelen finns utgivna CD-böcker.
2014 satte Stefan Anderssons upp sin första krogshow Made in China på Kajskjul 8 i Göteborg och den tredje säsongen
har precis avslutats. 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”.

