
Producent:
Humor Musik & Allvar -
produktion
www.humormusikochallvar.nu

Kontaktperson:
Cecilia Kyllinge
cecilia@kyllinge.se
076-2393336, 076-
2393336

Föreställningens längd
1 h 0 min

Turnéperiod
2 Nov 2020 - 31 Dec 2021

TINA - Simply the Best. En hyllning
till Tina Turner
Musik / Show

Anna Mae Bullock, allas vår
Tina Turner har trollbundit
människor i tre generationer
med sin Rock n Roll.

Cecilia Kyllinge (sångerska) och Jan-Olof
Jonsson (gitarrist) bjuder på en intim
musikteater med 1900-talets största kvinnliga
Rock-ikon. Tina Turners historia berättas, tätt
sammanvävt med hennes fantastiska låtar. 
1939 föds hon -som färgad- i ett segregerat
Söder, och som 16-åring träffar hon på Ike
Turner. De gör snart succe på scenerna
tillsammans, men bakom ridån utsätter han
henne för så grov misshandel att den är nära
att ta hennes liv. Efter nästan 20 år lyckas
hon fly, tomhänt, med endast kläderna hon
har på kroppen.

Ingen i branschen trodde någonsin de skulle
höra talas om Tina Turner igen. 
Men med alla odds mot sig, gör hon ändå en
comeback världen aldrig tidigare skådat. 
Tina Turner har nominerats till 20 Grammys,
varav hon vunnit åtta. 

Fotnot:
Föreställningen var planerad med fyra
personer på scenen, i två akter och för dubbel
kostnad. Pga av Coronan säljs den nu
nerbantad på alla plan för att kunna passa
pågående…

Allmänt
Åldersgrupp: Vuxna

Turnéområde: Hela landet

Föreställningar per dag: 3
Max publikantal: 300

Premiär: 2020-10-23, Garpenberg

Konstnärligt team: Cecilia Kyllinge

Jan-Olof Jonsson

Gage
Föreställningens Kostnad
12 500 kr (Giltigt: 2020-11-02

till 2021-06-30) Ex. moms 0%

Tillkommer:
Ersättning för resa / boende

Paketpris
15 000 kr (Giltigt: 2020-11-02

till 2021-06-30) Ex. moms 0%

Andra föreställningen i
samma lokal, samma dag
8 000 kr Ex. moms 0%

Medverkande
Cecilia Kyllinge

Jan-Olof Jonsson

Teknik
Spelyta: 0 x 0 meter

Elkrav: 1 x 16 A

Mörkläggning: Ingen

Bärhjälp: 2
Byggtid / Rivtid (tim): 3 /

1,5

Andra lokalkrav: Vi försöker

vara så flexibla det bara går,

så därför skriver jag inga

krav. Vi brukar kunna trolla

med de flesta

förutsättningar...

Det finns ytterligare information om produktionen. Läs mer och och boka enkelt på
Scenkonstportalen.se

Utskriven: 2020-11-02

Tredje föreställningen i 
samma lokal, samma dag:
3000 kr ex moms 0%


	Allmänt
	Gage
	Medverkande
	Teknik



