
Marcus Svensson gör som Dramaten och Göteborgsoperan - tonsätter utvandringen till Amerika på 1800-talet, 
fast med nyskrivna låtar som doftar blues och country.  
Amerikaresan är en råbarkad bluesberättelse där fantasin får flöda.

Vi får följa drängen Gustaf som ger sig av från Småland på en vådlig färd till Amerika på 1800-talet. Gustaf söker 
äventyret men också ett bättre liv i ett nytt land, något som är lika aktuellt idag som för 150 år sedan.  
Han tar sig nerför Mississippifloden där han träffar bluestrollkarlar och tampas med alligatorer. Rövarprinsessan 
Emma blir hans räddning djupt nere i Louisianas träsk. En föreställning som är både kul och lärorik,  
 
Marcus är frilansmusikant och musiklärare i Göteborg och har spelat gitarr sedan han var 10 år då han fick 
lektioner av sister Francis, en katolsk nunna i hans hemstad Växjö. Han har under femton års tid turnerat och 
spelat in skivor i en amerikansk rootstradition, och är en välrespekterad musiker på den svenska bluesscenen! 
På denna föreställning har han med sig två glada och välkända kompmusiker som ser till att det blir fullt sväng 
på väg till Amerika. 
Hösten 2014 utkommer han på kakafon Records med ny CD: “Amerikaresan - en bluesberättelse”. 
Plattan + inspirationsmaterial om “amerikaresan” kommer att finnas för skolor som bokar sig på skolmattan.

Marcus Svensson: gitarr & berättare
Petter Eriksson: kontrabas
Stefan Dafgård: munspel

Spelas: 
Torsdag 25 september  9.00 & 10.15 (ev fler föreställningar kommer att släppas senare)
Plats: Skolmattan/ Musikens Hus Djurgårdsgatan 13 Majorna
Speltid: ca 4o min
Ålder: 6-10 år
Antal medverkande: 3
Info: erik@musikenshus.se 
Artistens hemsida: www.amerikaresan.se

Bokning & information: 
All bokning görs i formulär på vår hemsida www.skolmattan.se (Bokningen är bindande).
Där hittar du också mer användbar information: resväg, bilder, video osv. 

AMERIKARESAN
Skolmattan/ Musikens Hus presenterar:

- en kul och lärorik föreställning !
Skolföreställning  Av och med Marcus Svensson & hans drängar

1000-tack till Göteborgs Kulturnämnd för stöd.


