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Information till medierna

Kulturförvaltningen
Värnamo kommun

Supermusikalisk totalshow inleder säsongens
musikcaféserie
Abonnemang till halva priset
Världsartisterna Stefan & Kim rivstartar säsongens musikcaféserie med en
supermusikalisk och humoristisk totalshow. Söndag 11 september kl. 16
kommer de till Kulturhuset Cupolen i Värnamo.
Kulturförvaltningen i Värnamo gör i år en storsatsning för att öka publiken och
sänker därför priset på abonnemangen från 650 till 300 kronor.
Även Kulturskolan engageras genom att elever är förband vid flera av konserterna.
I över 20 år har Värnamoborna genom Musikcaféserien kunnat njuta av högklassig
musik inom en rad olika genrer. Det finns en trogen och hängiven publik, men
kulturförvaltningen tycker att den kunde vara ännu större.
- Många som går på sin första konsert blir förbluffade över vilken hög
kvalitet det är och undrar varför de inte hört talas om musikcaféerna
tidigare. I Eksjö hade de samma problematik, men genom att sänka priset
på abonnemang kraftigt har man i Eksjö mer än dubblerat publiksnittet,
säger kulturchef Lars Alkner.
Under halva priset
Nu prövas samma grepp i Värnamo och priset på ett abonnemang på sju konserter
sänks från 650 till 300 kronor.
- Vi hoppas att det här ska få fler att upptäcka musikcaféerna och att vi kan
bygga upp en större publik inför flytten till Gummifabriken om ett år.
Ekonomiskt går det på ett ut om vi dubblar publiken genom
prissänkningen, säger Lars Alkner.
Ytterligare ett grepp är att föreningar är medarrangörer och sköter
kaffeserveringen vid flera av konserterna samt att elever från Kulturskolan agerar
förband. Därtill trappas marknadsföringen upp ytterligare ett snäpp, något som
inleddes redan förra säsongen och gav ett visst resultat.
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Från smörpop till hårdock
Först ut är duon Stefan & Kim, som kommer till Kulturhuset Cupolen i Värnamo
söndag 11 september. Det finns ingen enkel standardetikett på Stefan & Kims
artistskap, men målet är att erbjuda varje publik en föreställning som de själva
skulle vilja uppleva. Det vi vet är att Stefan Arwidson sjunger och spelar gitarr, att
Kim Strandberg spelar flygel och violin, att de hanterar i stort sett alla möjliga och
omöjliga instrument och har plats för alla genrer från smörpop och folkmusik till
hårdrock.
Rötter på småländska höglandet
Stefan & Kim, med rötter i Vetlanda respektive Nässjö, har kallats våra mest
okända världsartister. De spelar för världens ledande företag, vid sportevenemang
som Ryder Cup och OS, och vid internationella festivaler. De uppträder för
utsålda hus i USA, Asien och Europa. De spelar för oljemiljonärer i Kuala Lumpur
och för midsommarfirande svenskar i New York. Stefan & Kim ser varje
karriärsteg som en lika stor upplevelse och förklarar framgångarna med att de tar
humor på fullaste allvar och aldrig har tappat kärleken till musiken.
Mer om Stefan & Kim
22:a upplagan av Musikcaféserien
Smålands Musik & Teater arrangerar Musikcaféserien för 22 året i rad och
presenterar ännu ett skräddarsytt program med både svenska och internationella
artister. Programmet för Värnamo bifogas.
Hela programmet och samtliga turnédatum för Musikcaféserien 2016 -2017
Välkomna!

För mer information, kontakta
Lars Alkner, kulturchef, lars.k.alkner@varnamo.se, tfn. 0370-37 76 04

