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Louise Schultz 
– visor om livets ljuvlighet

SURTE. Vackra, finur-
liga melodier och 
kvicka texter. 

Lekfullt, enkelt och 
med en självklar när-
varo bjuder Louise 
Schultz in lyssnaren 
till sin värld av dröm-
mar, längtan, besvi-
kelse och skratt.

Nästa torsdag 
gästar hon Glasbruks-
museet i Surte. 

Hon låter sig gärna inspi-Hon låter sig gärna inspi-
reras av den första snön, en reras av den första snön, en 
dråplig kommentar, him-dråplig kommentar, him-
lens skönhet, en varm blick, lens skönhet, en varm blick, 
universums flygande apelsi-universums flygande apelsi-
ner eller sina egna tillkor-ner eller sina egna tillkor-
takommanden och glädje-takommanden och glädje-
språng i livet där allt är som språng i livet där allt är som 
det är, där stort blir smått det är, där stort blir smått 
och där smått kan förvand-och där smått kan förvand-
las till drama varje dag. Med las till drama varje dag. Med 
värme, humor, ord och me-värme, humor, ord och me-
lodier berättar hon sina his-lodier berättar hon sina his-
torier till gitarr och fiol. torier till gitarr och fiol. 

Louise Schultz har här säll-Louise Schultz har här säll-
skap av Simon Stålspets som skap av Simon Stålspets som 
förstärker ord och musik förstärker ord och musik 
med sina instrument: gitarr, med sina instrument: gitarr, 
mandola, munspel, sång mandola, munspel, sång 
med mera. Här möts röst, med mera. Här möts röst, 

melodirikedom, fiffigt gi-melodirikedom, fiffigt gi-
tarrspel och fiolslingor med tarrspel och fiolslingor med 
Simons kreativa sätt att ta Simons kreativa sätt att ta 
sig an och lyfta musiken. sig an och lyfta musiken. 
Det gör han med person-Det gör han med person-
ligt och skickligt gitarrspel, ligt och skickligt gitarrspel, 
svensk munspelsblues och svensk munspelsblues och 
countryinfluerade mando-countryinfluerade mando-
lariff. Tillsammans blir det lariff. Tillsammans blir det 
en skön mix av bilder, upp-en skön mix av bilder, upp-
levelser och musik. levelser och musik. 

Louise Schultz (1973) är Louise Schultz (1973) är 
professionell musiker/sång-professionell musiker/sång-
erska sedan 1998. Hon har erska sedan 1998. Hon har 
jobbat med konserter och jobbat med konserter och 
föreställningar i ett flertal föreställningar i ett flertal 
olika projekt och konstel-olika projekt och konstel-
lationer som musiker (sång, lationer som musiker (sång, 
fiol, gitarr och piano) låt-fiol, gitarr och piano) låt-
skrivare och pedagog.skrivare och pedagog.
 De senaste åren har hon  De senaste åren har hon 
byggt upp ett nära samarbe-byggt upp ett nära samarbe-
te med musiker och arrang-te med musiker och arrang-
örer i Sverige och övriga örer i Sverige och övriga 
Europa och hon är regel-Europa och hon är regel-
bundet inbjuden att med-bundet inbjuden att med-
verka vid festivaler, work-verka vid festivaler, work-
shops och konsertsamman-shops och konsertsamman-
hang i framförallt Stor-hang i framförallt Stor-
britannien, Frankrike och britannien, Frankrike och 
Spanien.Spanien.
Med utgångspunkt i den Med utgångspunkt i den 
svenska folkmusiken låter svenska folkmusiken låter 
hon sig gärna influeras och hon sig gärna influeras och 

ta intryck från olika kul-ta intryck från olika kul-
turers musikaliska uttryck turers musikaliska uttryck 
och även från den klassis-och även från den klassis-
ka skolning hon fick under ka skolning hon fick under 
sin musikhögskoleutbild-sin musikhögskoleutbild-
ning 1994-1998. Louise är ning 1994-1998. Louise är 
även inspiratör i pedagogis-även inspiratör i pedagogis-
ka projekt som t ex Musik ka projekt som t ex Musik 
i Västs ungdomsensemble i Västs ungdomsensemble 
World Wide Orchestra.World Wide Orchestra.

Simon Stålspets (1969) Simon Stålspets (1969) 
sökte sig till den svenska sökte sig till den svenska 
folkmusiken från jazzen och folkmusiken från jazzen och 
bluesen via klassisk gitarr. bluesen via klassisk gitarr. 
Sedan ca 15 år är han pro-Sedan ca 15 år är han pro-
fessionell frilansmusiker fessionell frilansmusiker 
(gitarr, mandola, munspel (gitarr, mandola, munspel 
m m) och ingår i ett fler-m m) och ingår i ett fler-
tal olika konstellationer, t tal olika konstellationer, t 
ex Svart Kaffe, Stockholm ex Svart Kaffe, Stockholm 
Lisboa Projekt och Lystra. Lisboa Projekt och Lystra. 
Med dessa grupper är han Med dessa grupper är han 
anlitad för konserter och anlitad för konserter och 
workshops i Sverige och workshops i Sverige och 
övriga Europa.övriga Europa.
Simon arbetar även med Simon arbetar även med 
att komponera musik på att komponera musik på 
beställning till körer, kam-beställning till körer, kam-
marmusikensembler, radio-marmusikensembler, radio-
program och festivaler med program och festivaler med 
mera.mera.
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Nu är höst & mörker här.

Lys upp höstmörkret 
& trädgården med 

belysning från Gelia.

Infälld markbelysning?
Inga problem.

Kom och se exempel hos oss.

Allt för trädgården i trappor, 
murar, dekorsten, marksten, m.m.

MARKSTEN
från 149:-/m2

Besök oss på 
Hem & Villa på  
Svenska Mässan 
i Göteborg den 
30/10 - 2/11. 
(Butiken är stängd 1/11).

Produktionen till 
vår present butik 

är i full gång. 

Massor med 
nyheter till Jul


