
Här kommer information om föreställningen 

 

Scenyta: ca 3 m djup och 6-7 m bredd. Skulle lokalen vara något mindre brukar vi kunna hitta 

en lösning. 

Speltid: ca 1 timma, lite mer om det blir xtranummer � 

PA: 2000:- om vi tar med själva. I många fall brukar spelplatserna ha tillräcklig utrustning på 

plats, då går det bra att kontakta vår ljudtekniker ang. teknisk specifikation.  

Pris: Föreställning 8 000:- på faktura, ingen moms.  

 

Vi vill gärna komma ut till bygdegårdar, föreningar och mötesplatser och presentera artisten 

Rod Stewart! 

Tydligen är han mer populär än vi anade. Inte så konstigt, en artist som gjort allt, spelat med 

alla och sålt miljoner skivor! Under året vi varit ute med programmet har publikreaktionerna 

varit odelat glada och positiva! 

Vi har en idé om att göra ett samarbete med bygdegårdar/föreningar runt om i regionen. 

Vårt program är både folkbildande och underhållande. Vi tolkar Rods låtar, äldre och nyare, 

på vårt sätt och berättar om hans karriär utifrån ett historiskt populärmusikaliskt perspektiv. 

En och annan skröna blir det också! Ett bra kulturarrangemang mao!  

Bandet består av rutinerade musikerna Anders Mossberg bas/sång, Janschie Börjesson 

gitarr/sång, Ulf Jansson på trummor och mig själv på gitarr/sång. 

Vi planerar 2019 års bokningar och undrar om det skulle det vara  intressant att göra ett 

samarbete med kulturstöd i era distrikt? 

Carola Lindblom  

Haga Nygata 19 d  

413 01 Göteborg 

0706-330721 

 

 

 



 

Rod Stewart - at Your place!!! 

Every Picture - Tells A Story 

The songs of Rod Stewart - at Your place!!! 

https://www.facebook.com/pg/Every-Picture-Tells-a-Story-
1933530693547988/posts/?ref=page_internal 

Föreställningen Every Picture Tells A Story - uppkallad efter Rod Stewarts skiva med 
samma namn - tar sig an Rod Stewarts material med en stor portion kärlek till musiken 
och kryddar låtarna med sina personliga tolkningar. 

Eftersom Rods låtar har en hög igenkänningsfaktor får publiken många möjligheter att 
sjunga med. Det finns hög risk för allsång!!! 

 Ett pärlband med miljonhits 

Rod Stewart är en artist som genom hela sin karriär arbetat med ett låtmaterial högt 
över det genomsnittliga. Medelmåttan har aldrig haft en plats i Rods artisteri. Med hits 
som Sailing, Maggie May, Da Ya Think I’m Sexy och Tonight’s The Night har publiken 
världen över förtrollats, dansat och förälskat sig. 

Föreställningens upplägg 

Det är nu dags att avnjuta denna låtskatt hos Dig på Ditt etablissemang. Mellan låtarna 
får du också veta hur han på bästa sätt charmade presumtiva flickvänner, en del om 
hans samarbete med andra musiker och hur Rods och Elton Johns relation resulterade i 
en utmaning om bästa sätt att marknadsföra ett gig! 

Ett nytt koncept 

Every Picture Tells A Story började som en ide´ över en fika när Carola Lindblom bjudit 
in de rutinerade och erfarna turne- och studiomusikerna Anders Mossberg och Janschie 
Börjesson för att hon hade ett nytt uppslag till ett koncept: 

– det är dags att presentera Rod Stewarts låtar för en ny publik, tyckte Carola Lindblom. 

Anders och Janschie gillade uppslaget och tillsammans började de spåna idéer om hur 
konceptet skulle kunna se ut. 

- Vi kom fram till att det  inte räckte med det att bara vara ännu ett covergäng ute på 
vägarna, berättar Carola. Anders och Janschie. Publiken skulle ges mer kött på benen 
än så. 

Föreställningen och bandet tyckte att namnet var ganska självklart när väl konceptet 
mejslats ut: 



- Namnet beskriver föreställningen på ett utmärkt sätt, säger de tre och fortsätter, det är 
ju en resa genom artisten Rod Stewarts liv, både som person och som artist. 

Från klarhet till klarhet 

För knappt ett år sen gick de på scen första gången och föreställningen mottogs med 
överväldigande entusiasm. Nu tar de showen ut på vägarna och har hunnit med att 
spela på ett antal ställen runt om och i Göteborg och i januari i år var det dags för Åmål 
att ta emot gruppen. Bohusläns museum och Brännö värdshus är också platser bandet 
framträtt på. 

- Nu börjar också krogpubliken intressera sig, berättar Carola. 

- Vi utvecklar låtmaterialet genom att göra tolkningarna helt på vårt eget sätt och det 
har gått hem fyller Anders Mossberg i. 

- Vi är jättesugna på att möta publiken på fler ställen, vi vet att Rod är mycket populär, 
så det är bara att höra av sig så kommer vi till er och spelar!!! 

Every Picture Tells A Story bokas via: 

Carola Lindblom 0706  - 33 07 21 mingel17@hotmail.com 

 https://www.facebook.com/pg/Every-Picture-Tells-a-Story-
1933530693547988/posts/?ref=page_internal 
 


