
Med många stämda strängar på sin lyra sprider musikern och 
artisten Klas Norberg glädje genom allt från kupletter till opera, visor 
och rock. Han är en efterfrågad och mycket omtyckt underhållare som 
älskar att bjuda på sig själv och sprida glädje. 

Av 700 sökande fick just Klas uppdraget som vårt distrikts allra egna musi-
ker och artist. Det innebär att han kommer att genomföra 15 föreställningar 
och fyra workshops (varav två för vuxna och två för de yngre) på bygdegårdar i 
Västernorrland. 

Boka Klas till er bygdegård
Nu har er bygdegård möjlighet att boka hans föreställning helt kostnadsfritt, och 
dessutom kan föreningen behålla eventuella biljettintäkter. Kulturbygdsturnén 
finansieras helt av Statens kulturråd genom Bygdegårdarnas Riksförbund. Perioden för 
turnén är från denna höst till och med juni nästa år.

Västernorrlands bygdegårdsdistrikt presenterar stolt 
artisten Klas Norberg

Kulturbygdsturné

         Boka genom att 
kontakta Klas:

klas_norberg@hotmail.com
           www.klasnorberg.se
                 070-270 43 94

Bjuder in till föreställningen Låtar vi minns och såna vi önskar vi glömt
Precis som rubriken ovan skvallrar om kommer Klas att bjuda på ett framträdande som skapar igenkän-
ning, glädje, tårar men ibland även en gnutta av vånda. Med en variationsrik och tidigare väldigt uppskat-
tad föreställning kommer han att sjunga och spela en mängd olika låtar från en bred skala av genrer. 

Klas menar att all musik är olika och att det inte går att placera musik i fack som bra eller dålig.  Med stor 
glädje och musikalitet bjuder artisten in publiken till en glädjefest av sällan skådat slag. Ta tillfället att 
boka denna unika kulturupplevelse genom att anmäla intresse så fort som möjligt. Kontakta Klas direkt 
för bokning eller mer information, hans kontaktuppgifter finns uppe till höger.

PS. Till föreställning behövs ett 220V uttag och artisten tar med egen ljudanläggning. Han spelar med eventuella 
befintliga scenljus, och anpassar sig efter bygdegårdens förutsättningar likväl som storlek på lokaler.
 

Bygdegårdarna gör tillsammans en unik kultursatsning
Bygdegårdarna gör en unik kultursatsning med 24 yrkesverk-
samma kulturutövare i hela landet, en kulturutövare i vart och 
ett av de 24 bygdegårdsdistrikten. Under hösten och våren 
kommer 15 musiker, 4 skådespelare, 2 cirkusartister, 1 clown, 
1 författare och 1 dansare att göra konserter och workshops i 
respektive hemdistrikt. med stöd från

Läs mer: bygdegardarna.se/var-verksamhet/kulturbygdsturne
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