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Fredagsblues på Komedianten  

Bluesfredagana fortsätter  

Hösten 2015 lanserade Kulturhuset 
Komedianten sin nya satsning 
Fredagsblues på Komedianten. Det blev 
tre konserter under hösten med många 
glada besökare. Under våren 2016 är 
bluesfredagarna tillbaka med start nu på 
fredag 4 mars. 
 
Det blir tre konserter även denna säsong. 
Först ut är ett riktigt toppnamn på den 
Svenska bluesscenen: Sven Zetterberg 
gästar Varbergs Teater tillsammans med sitt band. I april får vi sedan internationellt 
besök när den finska bluesartisten Erja Lyttinen är på turné i Sverige och stannar till i 
Varberg. Vårsäsongen avslutas med ett band som spelat många gånger i Varberg. Fast då 
på somrarna i Societetsparken. Nu får de chansen att stå på Varbergs Teaters fina scen. 6 
maj spelar Chuck Berry Mania.  
 
Vårens program:  
4 mars kl. 19.00 Varbergs Teater Sven Zetterberg Blues Band  
Sven Zetterberg är en av Sveriges mest mångsidiga artister inom bluesområdet. Sven är 
en utmärkt sångare, gitarrist och spelar munspel utöver det vanliga. Dessutom är han en 
duktig låtskrivare. Sven Zetterberg har han blivit ett hushållsnamn över hela 
Skandinavien. Till Varberg kommer han med sitt Sven Zetterberg Blues Band. 
 
1 april kl. 19.00 Varbergs Teater Erja Lyytinen  
Ta en del bluestraditionalist, blanda det med en framåttänkande Musikhögskolestudent, 
lägg till en otrolig talang för sitt instrument. Vad har du? Jo, den finska bluessångerskan 
och gitarristen Erja Lyytinen också känd som ”The Finnish Slide goddess”. 
 
6 maj kl. 19.00 Varbergs Teater Chuck Berry Mania  
Ett känt inslag från sommarens konserter i Societetsparken flyttar nu in för en konsert på 
Varbergs Teater. Chuck Berry Mania är en kvintett som sedan 1980- talet har rest runt i 
Sverige och spelat Chuck Berry-låtar. 
 
Biljetter köpes genom www.kulturhusetkomedianten.se, i Stadsbibliotekets reception 
eller genom Turistinformationen. 
 
För mer information, kontakta:  
Stefan Johansson, arrangemangsproducent 
E-post: stefan.johansson@varberg.se, Telefon: 0709-388 260 
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