
 
 

Pressmeddelande 27 januari 2022 

 

Vårens konserter på Kulturhuset Stadsteatern 
 

 
Tensta Gospel Choir, foto: Olof Ringmar 
 

Familjekonserter, gästspel från Kungliga Operan, Jonathan Johansson, Dotter och 

Tensta Gospel Choir är några av artisterna som ingår i vårens utbud av konserter på 

Kulturhuset Stadsteatern. Idag släpps biljetterna - och utbudet är brett i allkonsthuset!  

 

– Med stolthet slår vi ånyo upp portarna med ett antal fantastiska konserter för allt från de 

allra yngsta till musikälskare i många olika läger. Hoppas alla Stockholmare kan finna något 

som de gillar! säger Bosse Persson, musik- och evenemangschef på Kulturhuset 

Stadsteatern. 

 

Utöver de återkommande konsertserierna kan publiken se fram emot Jenny Wilson, Maja 

Francis och Kristofer Åström. Våren avslutas med ett pärlband av stjärnor som 

elektropopmusikern Jonathan Johansson, melodifestivalsstjärnan Dotter och alltid lika 

populära Tensta Gospel Choir. 

 

Flera populära konsertserier 

Redan den 27 februari drar vårens program igång med den uppskattade familjekonsertserien 

Klara, färdiga, konsert och en föreställning med Lekisjazz. Klara, färdiga, konsert bjuder 

senare i vår även på bland andra legenden Jojje Wadenius och gänget bakom den populära 

sagopodcasten I en stad. 



En annan återkommande succé är lunchkonserterna där Kungliga Operans Kör och Kungliga 

Hovkapellet gästspelar. Konserterna framförs vid lunchtid utvalda dagar på Kulturhuset 

Stadsteatern och dagens lunch i Teaterbaren direkt efter konserten ingår i biljettpriset.  

 

I höstas lanserades för första gången konsertserien Två Flyglar i vilken två av landets 

främsta pianister förs samman för improvisationsspel på varsin flygel i Hörsalen. 

Konsertserien fortsätter i vår med nya musiker på scen. 

 
Alla evenemang på Kulturhuset Stadsteatern är anpassade efter rådande restriktioner.  

 
Läs mer om hela vårens musikprogram 
https://kulturhusetstadsteatern.se/musik  

 

Datum, vårens konserter 

Klara, färdiga konsert: 27 feb, 13 mars, 27 mars, 9 april, 24 april, 8 maj och 15 maj 

Lunchkonsert Kungliga Operan: 17 mars, 29 mars, 12 april, 28 april och 3 maj  

16 feb Kristofer Åström  

17 feb Lars Bygdén 

25 feb Två flyglar Carl Bagge och David Huang   

25 mars ViVii 

8 april Maja Francis 

9 april  Viktor Brobacke bjuder in 

22 april  Två flyglar Roland Pöntinen och Love Derwinger 

24 april Joep Beving  

27 april  Raul Midon 

27 april Mats & Morgan  

29 april Lune 

29 april Jenny Wilson 

6 maj Dotter 

9 maj Jonathan Johansson  

11 maj Fröken Elvis   

13 maj Combo de la Musica + Samson for President  

23 maj Tensta Gospel Choir 

 

 
För mer information, vänligen kontakta: 

 

Emma Olofsson, kommunikatör, Kulturhuset Stadsteatern 

emma.olofsson@kulturhusetstadsteatern.se 

+46 (0)768 25 46 05 

 

 

 

https://kulturhusetstadsteatern.se/musik

