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Konserterna tillbaka på Kulturhuset 
Stadsteatern 
 
För första gången på tre år är konserterna på riktigt tillbaka i allkonsthuset 
Kulturhuset Stadsteatern. Efter en omfattande renovering, följt av 
pandemirestriktioner, är tystnaden som bortblåst och in kliver 15 akter vid över 20 
tillfällen under hela hösten. Med start den 5 september kommer Stora scen, Hörsalen 
och Studion äntligen att fyllas med musikupplevelser i en stor variation av genrer. 
 
Ana Diaz, Nassim al Fakir, Tonbruket, Fatoumata och Elias är några av alla musikakter som 
intar scenerna på Kulturhuset Stadsteatern. Och senare i höst fylls live-musiken på med 
festivalerna Stockholm Jazz Festival (15-24 oktober) och Stockholm Soul (22-27 november). 
 
– Längtan är enorm för alla oss musikälskare och inte minst från alla artister som äntligen 
kan möta sin publik igen. Vi har i år fått ihop en fullspäckad och rik konserthöst som kommer 
ge liv åt hela huset och bjuda på något för alla stockholmare, säger Bosse Persson som är 
musik- och evenemangschef på Kulturhuset Stadsteatern. 
 
Först ut är Nassim Al Fakir som drar igång sina populära barn-konserter den 5 september. 
September fortsätter med Anna Järvinens vävande och drömskt dröjande röstslingor, samt 
två konserter med grammisvinnarna Tonbruket, som rör sig mellan genrer som jazz, folk, 
rock och world. Aktuell med senaste plattan Let me be the one, kommer också 
röstfenomenet Elias till Kulturhuset Stadsteatern med sin extraordinära mix av soul, gospel 
och R&B i en kombination av pop och urbana toner. 
 
Ana Diazs musikaliska självklarhet och berörande berättarsätt intar Stora scen i november, 
och i december kommer den maliska superstjärnan Fatoumata Diawara. Nytt på 
musikscenen är nya konsertserien Två Flyglar med improvisationsspel mellan två pianister. 
 
Det fullmatade konsertåret avslutas den 19 december med artisten Maia Hirasawa som 
tillsammans med Carl-Einar Häckner bjuder på en trollbindande adventsafton i Hörsalen. Det 
utlovas en stämningsfull och energifylld kväll med julsånger på svenska, engelska och 
japanska tillsammans med Häckners poetiska skimmer, humor och magi. 
 
Alla evenemang på Kulturhuset Stadsteatern är anpassade efter rådande restriktioner. Fler 
platser till konserterna väntas släppas under hösten. 
 
Läs mer om hela höstens musikprogram:  
https://kulturhusetstadsteatern.se/musik 
  
Pressbilder 
https://tkt.kulturhusetstadsteatern.se/press/bilder.asp?pinnr=00001696&dat=2021-08-17 
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Datum 
 
Klara, färdiga, konsert! Nassim Al Fakir med band: 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 
12/12 
Anna Järvinen: 15/9  
Tonbruket: 17/9 

Ebba Forsberg: 22/9, 23/9 

Två flyglar med Carl Bagge & David Huang: 25/9  

Elias: 29/9 

Jàna: 8/10 

Cosima Olu: 29/10 

Natacha Atlas: 4/11 

Loney Dear: 10/11 

Hey Elbow: 13/11  

Två flygar med Daniel Karlsson & Michael Wollny: 24/11 

Ana Diaz: 29/11 

Fatoumata Diawara: 1/12 

Maia Hirasawa & Carl-Einar Häckner: 19/12 

 
Kontakt: 
För ytterligare information, intervjuer och pressbilder, vänligen kontakta 
Moa Abrahamsson, 0707912000, moa@abbypr.se 
 
VERKSAMHETEN OCH COVID-19:  
Kulturhuset Stadsteatern följer noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Stockholms stads direktiv. Genom en 
rad olika åtgärder är alla delar av verksamheten anpassade för att säkerställa trygga avstånd mellan besökare och en trygg 
arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi följer händelseutvecklingen noggrant, verksamheten genomgår löpande riskbedömningar 
och skulle det komma nya rekommendationer eller direktiv har vi beredskap för att snabbt agera på dessa. Här finns information 
om vilka åtgärder vi vidtar i nuläget. 

 
 

 

Kulturhuset Stadsteatern är en del av Stockholms stad och en av norra Europas största kulturinstitutioner. Ett brett spektrum av 
kulturevenemang pågår året runt. Kulturhuset Stadsteatern finns vid Sergels torg, i Skärholmen, Vällingby och Husby samt sommartid i 
Stockholms parker med Parkteatern. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en angelägenhet för alla stockholmare med yttrandefrihet och 
den konstnärliga friheten som grund. 

Information om GDPR 
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