Pressmeddelande 8 januari 2016

Idag släpps singeln och video
”Hop on board” med Stefan Andersson
Singeln ” Hop on board” ingår i Showen ”Made in China” med
nypremiär 15 januari på Kajskjul 8 i Göteborg. Texten riktar sig till de unga äventyrare som lockades
av Svenska Ostindiska companiet att mönstra på handelsskeppen till Kina på 1700-talet.
– Det var långa farliga resor, där Companiet visste att nästan 25% aldrig kom tillbaka till Sverige.
Men kicksökare har funnits i alla tider, då som nu, säger Stefan Andersson
Drygt 20 år efter genombrottet med Catch the moon sätter Stefan Andersson framgångsrikt upp shower på
olika platser i landet där han gör underhållning av vår historia. Showen Made in China sätts nu upp före
tredje året på Kajskjul 8 i Göteborg.
Samtidigt med singelsläppet publiceras videon till låten Hop on board.
Se videon här: https://youtu.be/nJz5h41ansI
Hop on Board på spotify: https://play.spotify.com/track/1sNFMORFmI9clfXfNk0VHB

Aktuell: Singel- & Videosläpp ”Hop on board”
ur krogshowen Made in China, Kajskjul 8, Göteborg 15-januari – 12 mars
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Info om showen http://www.kajskjul8.se/Evenemang/MadeinChina
Fakta Stefan Andersson : Slog igenom med singeln Catch the moon. Albumet toppade alla listor och gav Stefan en Grammis som
”Årets nykomling” 1992. På senare år har Stefan framför allt satt upp sina historiska förställningar.No 90 Kleist, Teaterkungen
och Hönsafesten och till alla 3 skådespelen finns utgivna CD-böcker. 2012, vid 20-årsjubileumet, släpptes samlingscd:n ”En
samlad Stefan”
Vintern 2014 sattes första krogshowen, Made in China, upp på Kajskjul 8 i Göteborg, och fick ett varmt mottagande av både
publik och recensenter. Showen återkommer för tredje året med premiär 15 januari 2016. Cd med musiken från Showen släpptes
i januari 2015.
Stefan fick Lasse Dahlqviststipendiet 2010 , Jubelfondens visstipendium 2012, Fred Åkerströmspriset 2012, och Adelbertska
konststipendiet 2014. Och är dessutom en flitigt anlitad föreläsare inom inspiration och kommunikation.

