Pressmeddelande 25 maj 2021

Marstrandsfånge
No 90 Kleist flyttas
till 2022
På grund av pandemin går det inte
heller denna sommar att genomföra
Marstrandsfånge No 90 Kleist.
Föreställningarna på Carlstens
fästning på Marstrand, flyttas fram
till sommaren 2022 med start 1 juli.
-Vi känner oss som livets andrepiloter just nu, säger Stefan Andersson. Men glöm inte, färden går
mot 2022 – ljusets år.
Gäster som köpt biljett till No 90 Kleist, sommaren 2021 kommer att få mail med närmare
information.
Allmänt biljettsläpp till föreställningarna på Marstrand 2022 sker 25 februari 2022.
Pressinformation och bilder www.stefanandersson.nu
Kontakt: ewa@stefanandersson.nu 0733-226554
CD Marstrandsfånge No 90 Kleist på Spotify: https://open.spotify.com/album/1Qh24zQ6VhZlrd3GEcEZnn
Fakta Stefan Andersson:
Firade 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. På senare tid spelar Stefan framför allt historiska
föreställningar som Marstrandsfånge No 90 Kleist, Skeppsråttan, Teaterkungen, Made in China, och Flygblad
över Berlin.
2014 satte Stefan Anderssons upp sin första krogshow Made in China på Kajskjul 8 i Göteborg vilken spelades
i fem säsonger. 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.
2019 var det premiär för nästa föreställning på Kajskjul 8 – Flygblad över Berlin. Föreställningen har hittills
spelats två säsonger. 2021 års säsong fick ställas in p g a pandemin men biljetterna är släppta till jan- mars
2022. Plattan Flygblad över Berlin släpptes hösten 2018 och fick fina recensioner.
Valborgsmässoafton 2021 var han ciceron i SVTs valborgskonsert från Nya Elfsborgs fästning.
Stefan Andersson fick Lasse Dahlqviststipendiet 2011 , Jubelfondens visstipendium 2012 och Fred
Åkerströmspriset på Västerviks visfestival 2012. 20-årsjubileumet 2012 firades med 4 föreställningar på
Lorensbergsteatern i Göteborg samt en dubbel-Cd, med tillhörande cd-bok, ”En Samlad Stefan”.

