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Premiär för Solsyster – en kinetisk popkonsert
av Andreas Kullberg
Onsdag 23 mars är det premiär för Västmanlands Teaters musiker & kompositör Andreas Kullberg
att ta plats på soppscenen med en nyskriven konsert som är ett tacktal i popmusikformat till livet
och Andreas syster.
När någon vi älskar försvinner står vi plötsligt där helt själva med våra frågor. Trots att världen är så
annorlunda verkar den röra sig precis som förut.
Att skriva just den här konserten var inte helt självklart för Andreas.
– När min syster gick bort förändrades något i mig. Under en tid försökte jag skriva om annat men resultatet
blev alltid samma tematik. Jag kunde inte komma undan. Då började jag istället försöka bearbeta
upplevelsen till något kreativt och positivt som förhoppningsvis också skulle kunna tilltala någon annan,
säger Andreas Kullberg.
Om scenografin och tankarna bakom kinetiken förklarar han:
– Mitt bland alla fysiska lagar står vi små människor med alla våra tankar och känslor. Jordens
dragningskraft bryr sig inte. Livet och döden bryr sig inte heller. I förlängningen borde det betyda att det
enda som verkligen spelar roll är hur vi behandlar varandra. Det kinetiska inslaget i konserten kom till för att
tydliggöra detta förhållande.
Konserten spelas på Teatercaféscenen som både Sopp– och Afternoon teater.
– Andreas konstnärskap är en del av Västmanlands Teaters hjärta. Det känns viktigt att både teatern och
publiken får möjlighet att möta Andreas utifrån hans egna idéer kring scenkonstnärligt berättande, säger
teaterchefen Kajsa Giertz.
Speldatum
Soppteater – 23 mars, 6 april, 13 april och 20 april
Afternoon teater – 23 mars och 6 april
Om Andreas Kullberg
Med sin personliga ton och musikstil tar musikern och kompositören Andreas Kullberg plats på
Teatercaféescenen. Tidigare har han skapat och arrangerat musik till föreställningar på Västmanlands Teater
så som Kung Markatta, Tills döden skiljer oss, Mitt hjärta stannar här och Musikalisk jullunch. 2011 släppte
han albumet Someone not me.
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