
 
 

Pressmeddelande 2 januari 2023 

 
Musikvåren 2023 på Kulturhuset Stadsteatern 
 

 
Maxida Märak. Foto: Lotta Axing 
 

Idag 2 januari släpps biljetterna till vårens konserter på Kulturhuset Stadsteatern. 

Bland namnen ser vi bland andra singer-songwritern Johan Airijoki, RnB-drottningen 

Cherrie, familjekonserter med bland andra Bröderna Lindgren samt en återförening av 

metalbandet Skitarg. Komponisten Jennie Abrahamson inleder musikvåren den 27 

januari i Studion. Fler konserter och föreställningar tillkommer. 

 

Kulturhuset Stadsteatern fortsätter sin satsning på livemusik. Bokningarna bjuder på allt från 

hiphop till hårdrock, via indie, RnB och funk. Den nya scenen för indiepop som hade premiär 

i höstas – Central Pop – fortsätter också i vår, med bland andra österbottniska 

Månskensbonden (2 februari) och fransk-amerikanska Jeremy Jay (18 april). 

 

– Vårens line-up består av dubbelt så många konserter som tidigare år i en sprakande 

blandning. I februari rivstartar våra familjekonserter såväl som konstmusiken, som i vår 

representeras av Rebarock, KammarensembleN och Kungliga Operan. Scenen Studion har 

fått ett nytt lyft med artister som Maxida Märak, Louis Cole, Cherrie, Johan Airijoki och serien 

Central Pop, säger Bosse Persson, Musik- och evenemangschef på Kulturhuset 

Stadsteatern. 

 

Artisten och komponisten Jennie Abrahamsson inleder säsongen den 27 januari och på 

Samernas Nationaldag den 6 februari spelar Maxida Märak på Studions scen. Det blir också 

konserter med Johan Airijoki (10 februari), Songs of Wars I Have Seen (11 februari), 

[ingenting] (14 februari), Christian Kjellvander (15 februari), Ale Möller (7 mars), 



Vinterviken City Sessions (17 mars), Cherrie (24 mars), Skitarg (25 mars), Owen Pallett 

(5 april), Michael Mayo (17 april) och Louis Cole (28 maj).  

 

Omtyckta konsertserier fortsätter 

Kulturhuset Stadsteaterns samarbete med Kungliga Operan fortsätter och även i vår kan 

man avnjuta konserter vid lunchtid med några av landets absolut främsta musiker. Första 

tillfället är den 8 februari, då Hornstämman gästar Foajé 3. Likaså fortsätter de populära 

familjekonserterna, i vår med olika artister. Första konserten äger rum den 12 februari med 

populära duon Bröderna Lindgren. 

 

– Vi jobbar ständigt för att sätta ett program där alla ska kunna hitta något de vill uppleva och 

en av våra största styrkor i bokningsarbetet är att vi är flera olika bokare, vilket bidrar till en 

fin dynamik i programmet, säger Moa Jönsson, musikbokare på Kulturhuset Stadsteatern. 

 

Fler bokningar för våren tillkommer. Se hela konsertutbudet: 

https://kulturhusetstadsteatern.se/musik 
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