
TURNÉLISTAN - AKTUELLA ARTISTER HÖSTEN OCH VINTERN 2016 

Som medlemsförening i Kontaktnätet kan ni boka artister/band till subventionerade priser tack vare ett stöd vi får 
från Statens Kulturråd. För att förenkla för våra medlemmar har vi satt samman Turnélistan, där ni på ett enkelt sätt 
kan boka en artist till er förening.  
 
För att kunna boka från Turnélistan måste föreningen dock fylla några formella krav.  

 En riktlinje är att föreningen behöver ett motsvarande stöd från kommun eller landsting.  

 Föreningen måste även vara registrerad hos Skatteverket som ideell förening och ha tilldelats ett 
organisationsnummer.  

 Föreningen står för arrangemanget med lokal, ljud, ljus och artistens kost/logi. 

 Föreningen får heller inte uppbära eget stöd från Statens Kulturråd inom samma område som turnélistan. 

 Vi kommer behöva lite statistik från er, exempelvis publikantal.  

Så bokar ni:  
Kontakta kansliet och berätta vad ni är intresserade av! Har ni inte bokat från Turnélistan förut så tveka inte att höra 
av er så förklarar vi hur det går till. 
 
Kom gärna med förslag: 
Kontaktnätet vill med Turnélistan lyfta fram nya och spännande artister. Vi tar gärna löpande emot förslag från er 
medlemsföreningar på vad ni skulle vilja boka framöver.  

 
e-post kansli@kontaktnatet.se 
telefon 070-326 36 95 

 

 

 

 
Ellen Sundberg 

 

På bara tre år har den blott 23-åriga Ellen Sundberg från Jämtland tagit plats som en av Sveriges mest lovande 

artister i sin genre. Med ett starkt, personligt uttryck har hon flätat samman det Norrländska landskapet med 

Amerikanska södern. Ellens kanske tydligaste kännetecken som artist är hennes starka originalitet, en unik röst, ett 

helt eget låtskriveri och melodisinne.  

Hon har målmedvetet varvat turnerandet med skrivande och inspelning. Albumen har avlöst varandra regelbundet 

och karriären pekar spikrakt uppåt. Det senaste albumet ”Cigarette Secrets” spelades in i Woodstock och gästades 

bland annat av Garth Hudson från legendariska The Band och Richard Lloyd från Television. 

Pris för Kontaktnätetförening: 2500kr 

Länk: http://ellensundberg.com/ 
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Cajsa Siik 

 

Cajsa Siik debuterade 2012 med P3-roterade "Was I Supposed To" och har sedan dess släppt två album och ett antal 

singlar som tagit henne över hela världen. Hyllningar från NME, USA Today, The Guardian, P3 Musikguiden, Q 

Magazine och Vice har ackompanjerats av långa solo-turnéer i bland annat Italien och England. 2015 släpptes hennes 

"Higher" i en remix-version som bland annat nådde en 8:e plats på den tyska radiotoppen. Under 2016 har Cajsa 

jobbat på ett nytt album med Rolf Klinth som gästas av Thomas Hedlund (Phoenix) och Rasmus Kellerman (Tiger 

Lou). Albumet är Cajsas starkaste utveckling utan att glömma det karaktäristiska sound som präglat de tidigare 

utgåvorna. 

Pris för Kontaktnätetförening: 2000kr 

Länk: http://www.cajsasiik.com/ 

 

 

 
Jenny Almsenius 

 

Sångerskan och munspelerskan Jenny Almsenius har turnerat flitigt i både Sverige och Norge de senaste åren och 

hon hyllas för sin starka scennärvaro och personliga låtar. Jennys musik är en slags blandning av pop, visa och blues 

vilket ger ett helt eget uttryck, alltid med hennes varma röst i centrum. 2011 kom det kritikerrosade debutalbumet 

Sånt som brinner och 2016 släpptes uppföljaren Hjärtat slår mot asfalten. ”Jenny Almsenius artistskap är definitivt 

värt att upptäcka och följa!” skriver Uppsala Ny Tidnings recensent Stefan Warnqvist. 

Jenny Almsenius föddes i Göteborg och växte upp i Varberg. Hon har belönats med stipendier från bland andra SKAP 

och STIM för sitt låtskrivande. 

Pris för Kontaktnätetförening: 2000kr 

Länk: www.facebook.com/jennyalmsenius 
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