Pressmeddelande 16 september 2010

Jonas Gardell till Ystad med succén Trafikplats Glädjen
Efter 46 föreställningar lång premiärsäsong, som hyllats till skyarna av såväl recensenter som
publik, och biljettrusning utan like är Jonas Gardell i höst tillbaka med sin föreställning
”Trafikplats Glädjen”. Intresset för föreställningen fortsätter att växa för varje vecka som går
och Lifeline Entertainment arbetar för fullt med att möta upp intresset med extra speldatum. Nu
är det klart att ett Gardell gästar Ystad Teater tisdag 30 november.
– "Trafikplats Glädjen" är nittio minuters lycka att få göra. Jag måste vara helt koncentrerad, det är ju
bara jag, en pinnstol och min förmåga att trollbinda en publik. Inget annat. Som en sån där färskpressad
juice utan några knasiga tillsatser alls, säger Jonas Gardell.
Turnéplan hösten 2010
22 september Karlstad - Scalateatern 19:00 EXTRA
23 september Eskilstuna Eskilstuna Teater 19:00
24 september Falun - Folkets Hus 19:00
6 oktober Uddevalla - Östraboteatern 19:00 EXTRA
7 oktober Malmö Nöjesteatern - 19:30 EXTRA
8 oktober Helsingborg - Konserthus 19:00 ( flytt fr. 26/3 )
9 oktober Lund - Stadsteatern 19:00
20 oktober Örebro - Konserthuset 19:00
21 oktober Göteborg Draken 19:00 EXTRA
22 oktober Göteborg Draken 19:00 EXTRA
23 oktober Växjö - Konserthuset 19:30
14 november Uppsala Konsert & Kongress 16:00 ( flytt fr. 17/4 )
15 november Östersund Storsjöteatern 19:00 EXTRA
17 november Jönköping Teatern 19:00 EXTRA
18 november Gävle Teater 19:00 EXTRA
19 november Visby - Wisby Strand 19:00
21 november Stockholm Rival 16:00 EXTRA
28 november Stockholm Rival 19:00 EXTRA
30 november Ystad - Ystad Teater 19:00
Recensenterna om Trafikplats Glädjen:
”Mitt i alla flabben är ”Trafikplats Glädjen” gripande på ett sätt som de flesta kollegor inte är i
närheten av.”
Tomas Larsson, Östersunds Posten
"Jonas Gardell är fenomenal"
Jens Peterson, Aftonbladet
"Det är bra, det är vasst, det är roligt"
Pia Huss, Dagens Nyheter
"Den svenska komikens grand old man är tillbaka"
Stefan Ingvarsson, Expressen
"ingen kan lyfta fram människans svaghet och futtighet i ljuset, få oss att skratta åt det och sedan
förvandla det till något att vara stolt över och något att älska som Gardell."
Emma Engström, GP
"En varm och mycket trösterik famn"
Lars Ring, Svenska Dagbladet
"väldigt, väldigt roligt"
Jenny Teleman, Kulturnytt Sveriges Radio

"Det är mäktigt, otroligt roligt och det är stark"
Jon Voss, QX
”Jonas Gardell är en mästare”
Erik Johannesson, Bohuslänningen
"Gemensamt skratt åt livets elände"
Susanne Sigroth-Lambe, UNT
"Det är Jonas Gardell i bottenlöst allvar och vettlös komik."
Kai Martin Löwen-Åberg, GT
”komiskt guld”
Joakim Kilman, NWT
Jonas Gardell
Jonas Gardell var den första svenska komikern som tog stand up comedyn upp till konserthus, teatrar
och idrottshallar. I föreställningar som ”Livet”, ”Väckelsemöte”, ”På besök i mellanmjölkens land” och
”Tillfällig gäst i ditt liv” har han blivit en av landets mest älskade artister. Nu bjuder Jonas Gardell in
publiken att följa med till Trafikplats Glädjen.
Trafikplats Glädjen
När man kör bil passerar man då och då trafikplatser.
Det vet man för varje trafikplats markeras med en stor skylt.
Trafikplats står det och så ett namn.
Och så åker man förbi.
Jag vet inte vad en trafikplats är.
Förutom en skylt som kungör att här är den.
Trafikplatsen.
Vad gör man på en trafikplats?
Händer det nåt där?
Finns det nån som säger: "Åh, här är en trafikplats. Här stannar vi! Och myser lite."
På väg mot Arlanda ligger en trafikplats som heter Glädjen.
Trafikplats Glädjen
Det tycker jag är fint.
Det finns bara ett problem.
Jag kan inte hitta avfarten.
/Jonas Gardell
Biljetter till Trafikplats Glädjen finns att köpa via:
www.jonasgardell.se
www.lifeline.se
www.ticnet.se Tel: 077-170 70 70 samt ATG och Ticnet ombud
För information, pressbilder och intervjuer, kontakta:
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Helena Iles, 0739 80 52 51, helena@iles.se
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