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Kulturfrukost med Barbro Hörberg i centrum  

Lördagen den 1 april kl 10 är det dags för kulturfrukost på Kulturhuset 

Komedianten. Författaren Alexandra Sundqvist och sångerskan Maja 

Gödicke kommer ta dig med på en resa genom Barbro Högbergs liv och 

musik. 

Det finns få saker som går upp mot en lång helgfrukost, kanske är det nybakt 
bröd och en extra stor kopp kaffe du föredrar? Oavsett frukostrutin är du 
välkommen på Kulturfrukost, ett perfekt sätt att starta dagen på! Det är fri entré 
men den som vill kan köpa frukostpaket från Tovedals Kafé.  

Lördagen den 1 april sätter vi Barbro Hörberg i centrum, hon var en förnyare som 

skrev säregna låtar om vanliga kvinnor och deras längtan. På sina skivor lyfter 

hon fram berättelser som tidigare varit marginaliserade i musiklyriken, i en tid 

när scenen dominerades av manliga trubadurer och textförfattare. Hon har 

samarbetat med många av våra mest folkkära artister och författare och hann ge 

ut fem LP-skivor med eget material innan hon gick bort 1976, endast 43 år 

gammal. 

 Maja Gödicke har en av Sveriges mest spännande popröster just nu och 

kommer tolka Barbro Hörbergs låtar tillsammans med Jonas Abrahamsson. Maja 

Gödicke har gästat det populära TV-programmet På Spåret, i somras stod hon på 

Majas vid havets scen och tillsammans med Becker målade hon hela världen Blå i 

deras reklamfilm.  

Alexandra Sundqvist är kulturjournalist och har skrivit om musik, litteratur, 

serier och film i dagspress och magasin sedan 2004 för bland andra DN, 

Expressen och Sonic. Barbro Hörberg – med ögon känsliga för grönt släpps 

våren 2017 och är hennes författardebut och den första biografin om Barbro 

Hörberg. 
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Pressbilder 

Bifogade pressbilder är fria att använda, ange fotograf i de fall de är angivet.  

 

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta: 

Sara Berndtsson, Vikarierande Arrangemangsproducent, 0738 56 42 43  
E-post: sara.berndtsson@varberg.se  
 

 

mailto:sara.berndtsson@varberg.se

