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Musikhösten på Kulturhuset Stadsteatern: ny
indiepop-scen och nyårskonsert med Ebbot
Lundberg & New Places Orchestra

Ebbot Lundberg & New Places Orchestra. Pressbild: United Stage

En ny scen för indiepop, en urflippad show för barnfamiljer med Nassim Al Fakir och
en stor dos jazz på Stockholm Jazz Festival. Så ser hösten ut när Kulturhuset
Stadsteatern satsar stort på musiken och bjuder in till över 45 konserter på 3 månader.
Säsongen avslutas på nyårsafton med en bombastisk konsert tillsammans med Ebbot
Lundberg och storbandet New Places Orchestra! Idag släpps biljetterna.

– Aldrig tidigare har Kulturhuset Stadsteatern satsat så stort på musiken! Till hösten
fördubblar vi antalet konserter. En riktig rivstart med musik för ännu fler Stockholmare i
nyfixade ”Studion” med allt från pop till gästspel från Kungliga Operan, säger Bosse
Persson, Musik- och evenemangschef på Kulturhuset Stadsteatern.
Central Pop – ny scen för indiepop
En stor nyhet är att Kulturhuset Stadsteatern inlett ett samarbete med indiepop-profilen Kalle
Josephson, mer känd som Lång-Kalle, i bokningarna för den nya scenen Central Pop. Här
samsas legender med framtida legender, kanadensisk queer-pop och jämtländsk
hammondorgel. Central Pop äger rum varannan tisdag hela hösten med start den 27
september. Bland artisterna finns svenska stjärnskottet Klara Keller och kanadensiska
popbandet Hidden Cameras.

Nassim Flippar ur
Multitalangen Nassim Al Fakir är ett välbekant ansikte. Inte bara för tv-publiken, utan också
för Kulturhuset Stadsteaterns besökare där han de senaste åren varit värd för den populära
familjeserien Klara, färdiga konsert. Nu är han aktuell både med singeln Dj Galej och med
Sveriges första krogshow för barn – Nassim flippar ur som har premiär den 25 september.
Stockholm Jazz Festival 14-23 oktober
Jazzfestivalen erbjuder hundratals konserter och ett urval av dem äger rum på Kulturhuset
Stadsteaterns scener. Bland andra gästar legendariska pianogeniet från Kuba Gonzalo
Rubalcaba och sångerskan Aymée Nuviola Stora scenen den 15 oktober. Dessutom
kommer den amerikanska sångerskan och multi-instrumentalisten Judith Hill för att leverera
rå funk och sammetsmjuk soul.
Nyårskonsert med Ebbot Lundberg & New Places Orcehstra
På självaste nyårsafton kommer sångaren och låtskrivaren Ebbot Lundberg med det 20
personer starka storbandet New Places Orchestra att ta publiken med på en kosmisk jazzig
resa genom hans karriär. I Ebbots musikaliska universum samsas psykedeliska utsvävningar
med en högst jordnära fysisk attack.
Utöver detta så kommer också en rad andra artister att ge konserter på Kulturhuset
Stadsteatern i höst, bland andra Cleo, Vasas flora & fauna, Kishi Bashi, Low Roar och
Sophie Zelmani. Precis som i våras gästar även musiker från Kungliga Operan Foajé 3 där
de ger lunchkonserter varannan torsdag med start 29 september.
Se hela konsertutbudet: https://kulturhusetstadsteatern.se/musik
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