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Zebra Art Production presenterar i samarbete med Musikens Hus och MCV: 
 
 
 
Klubb Zebra drar igång sin andra säsong med premiär den 1 september [Dan Viktor]. Klubben har 
etablerat sig på Musikens hus caféscen och blivit ett vattenhål för den som vill kunna sätta sig ner med 
sin öl och verkligen höra vad som framförs på scen. Uppmuntrade av publiken och musiker som 
trivdes i det avspända formatet kör vi nu ytterligare en stjärnspäckad säsong. Fem av artisterna är 
skivaktuella i höst och ytterligare en är på väg in i studion. Gruppen Valdemar kommer att agera 
husband åt en del av gästerna och Valle Erling är värd för kvällarna. 
 
Höstprogrammet 2005: 
 
Carla Jonsson  - Sveriges bästa gitarrist? Sin ljusblå Fender trogen genom alla år på vägarna med 
Eldkvarn. För första gången i historien ställer sig nu Carla själv på scen och framför sina låtar 
uppbackad av Valdemar. Och Plura får stanna hemma…   www.eldkvarn.se 
 
Nina Kinert – Är född och uppvuxen i Stockholm. Hon är utbildad sångerska och har sjungit i nästan 
hela sitt liv, allt från jazz till soul. Hennes debutalbum ”Heartbreaktown” [ Sony 2004 ] andas 
Emmylou Harris och rymmer en otrolig styrka, men samtidigt en avväpnande skörhet. Hennes andra 
platta kommer i september 2005.    www.ninakinert.com 
 
Love Olzon – Ordet integritet skulle kunna beskriva Love Olzons artistkarriär, från första albumet 
"Love Olzon", över "När din dag kommer" och "En annan sida av Love Olzon", till hans senaste och 
tillika fjärde album med titeln "#4". Love har alltid sökt efter en egen plats, ett musikaliskt och 
poetiskt rum. Ny platta släpps i oktober 2005.    www.loveolzon.com 
 
Johan Rothstein - Tidigare sångare i 90-talsbandet ”Toms tivoli” som debuterade på MNW med 
”Sorliga sånger” för tre år sedan, producerad av Tony Thorén från Eldkvarn. Naket och ärligt och med 
ett tilltal som också gav lysande recensioner. Valdemar kompar.  www.zebra.xnet.se 
 
Tappra Mödras Kapell - I 10 år har de Tappra förfört publiken på både krog, kabaréscener och 
festivaler. Med en alldeles rykande färsk CD i bagaget [”Varför skall man vara sig själv om man är en 
tråkig jävel” release 24/10 2005 ] ger dom sin alldeles egna musikaliska humoristiskt färgade bild av 
tillvaron. Det är kraftfullt, träffande och egensinnigt.   www.zebra.xnet.se 
 
Mool - Med Anna Ottertun i spetsen beskriver de sin musik såhär: ”Vi stoppar in alla våra erfarenheter 
och upplevelser, alla våra toner och rytmer i en och samma behållare och skakar om. Erfarenheter och 
upplevelser byter plats, rytmer krossas och toner upplöses. När rörelsen avstannat har en helt ny 
kombination… ett nytt mool uppstått.”    www.mcv.se 
 
Dan Viktor – Världspremiär ”Flugornas Herre”! Artisten och låtskrivaren Dan Viktor med nytt band 
och blytungt dagsfärskt material som andas Nirvana och Soundgarden, fast på svenska. Välkomna till 
en annorlunda konsert med en vissångare som hyllar hårdrocken!   www.mcv.se 
 
Valdemar - Står som husband för kvällarna i varierande orkesterstorlek. Bandet med tre CD album 
bakom sig och med medlemmar som förekommer i ett antal Göteborgskonstellationer. Aktuella just nu 
med 40:års firandet av Bob Dylans platta ”Highway 61 revisited” på Pusterviksteatern.  
 
Valle Erling som är värd för kvällarna ligger bakom skivetiketten Zebra Art Records.  
 
För mer info om tider och datum se bifogad affisch. 
 
 
 
www.zebra.xnet.se  0708-121250  +  www.musikenshus.se 031-121583  +  www.mcv.se 031-144044 


