100 mil till fots.
43 dagar med
konsert varje
kväll, till förmån
för SOS Barnbyar.
Stiko Per Larsson har i åtta år vandrat på turné genom land och rike. Genom att vandra några mil per
dag och sedan stanna för en konsert varje kväll har
han spridit sitt namn och sin musik.
Med start 2 maj kommer Stiko att vandra från
Göteborg till Leksand, via Stockholm. Den 13 juni,
42 dagar och minst 100 mil senare ska han vara
framme vid sitt slutmål.
2014 gick han från Öland till Leksand och gjorde 42
konserter på 40 dagar. Turnén hade en publik på över
70 000 personer, live eller via nätet.
Vandringsturnén är totalt unik i sitt slag i Sverige, ett
äventyr med ett gott budskap och tydlig profil.
Som lokal arrangör för en kväll under turnén så får du
en gratiskonsert med en etablerad artist, allt du behöver göra är att öppna dörrarna och bjuda in publiken!
Det kanske viktigaste av allt är du hjälper till att
möjliggöra en turné med ett väldigt gott syfte.
Under de senaste tre åren har Stiko samlat
in nästan en halv miljon till SOS Barnbyar!

TILL FÖRMÅN FÖR SOS BARNBYAR

vandringsturnen.se

Under eviga skyar, genom städer och byar.

Hur går det till?

Stiko Per Larsson går 3-4 mil om dagen längs en på förhand bestämd rutt,
med sikte på närmaste by eller i bästa fall en stad. Merparten av konsertplatserna är bestämda på förhand men möjligheten för spontana gigs finns alltid.
Videobloggar, tweets och andra aktiviteter på www.vandringsturnen.se
gör att vandringsturnén enkelt kan följas av publiken, var de än befinner sig.
Turnéns karaktär gör att det ibland kan vara svårt att se konserterna på plats
men för att så många som möjligt ska kunna se Stiko spela så livestreamas
varje konsert!

Konsertkvällen

Turnéplanen är byggd kring rimliga dagsetapper och vid varje dags slutmål
kommer det hållas en konsert. Konserterna är av akustisk karaktär och pågår 60-90 minuter. Stiko tar inget gage för konserterna men behöver tak över
huvudet, lite mat och en scen/scenuttrymme. Turnésällskapets antal varierar
men oftast består det av Stiko, 1-2 personer i följebilen och ibland någon extra
musiker eller gästartist.
Det måste också finnas möjlighet att samla in pengar till SOS Barnbyar i en
hatt, hink eller liknande. Det skall vara fri entré till alla konserterna, med möjlighet att lämna frivilliga bidrag på plats.
Konsertplatserna under en turné varierar, det ligger i projektets natur!
Därför kan konserterna lika gärna vara i en stuga som i en folkpark!
Vi har med oss egen ljudteknik för en publik upp till 200 personer. Vid större
arrangemang krävs att ljudutrustning finns på plats.
Projekt: Vandringsturnén 2015 Period: 2 maj-13 juni
Spridning: Nationellt, Sverige Syfte: Välgörenhet, kultur och äventyr
Publik Ca 70 000 (2014) online eller fysiskt.
Medial exponering 2014: SR P4 Extra, BingoLotto, Aftonbladet,
SR Östergötland, SR Dalarna, SR Kalmar, Land samt ett stort antal
lokaltidningar längs rutten.

Vandringsturnén 2015
genomförs till förmån
för SOS Barnbyar

Insamlingen startas redan innan vandringsturnén och avslutas i samband med
målgången i Leksand i juni. Målet är att få varje konsert- och hemsidebesökare
att skänka en valfri slant antingen via SMS eller de insamlingar som görs under
konserterna. Insamlingen kan sedan följas på SOS Barnbyars hemsida.
De senaste tre turnéerna har genererat nästan en halv miljon kronor till
utsatta barn och familjer. www.sos-barnbyar.se/stiko

Tidigare år
2007, 32 mil
2008, 32 mil
2009, 55 mil
2010, 82 mil
2011, 89 mil
2012, 92 mil
2013, 94 mil
2014, 95 mil

Rättvik – Stockholm
Stockholm – Leksand
Göteborg – Stockholm
Stockholm – Oslo
Stockholm – Köpenhamn
Trondheim – Stockholm
Falsterbo – Leksand
Öland – Leksand

Turnéplan

MAJ

2 GÖTEBORG
3 GÖTEBORG
4 KUNGÄLV
5 STENUNGSUND
6 LJUNGSKILE
7 TROLLHÄTTAN
8 VÄNERSBORG
9 VÄNERSBORG
10 MELLERUD
11 DALS LÅNGED
12 ÅMÅL
13 SÄFFLE
14 GRUMS
15 KARLSTAD
16 KARLSTAD
17 MOLKOM
18 FILIPSTAD
19 GRYTHYTTAN
20 NORA
21 DALKARLSBERG
22 ÖREBRO
23 ÖREBRO
24 FELLINGSBRO
25 KÖPING
26 KUNGSÖR
27 ESKILSTUNA
28 STRÄNGNÄS
29 STALLARHOLMEN
30 EKERÖ
31 STOCKHOLM

JUNI

1 STOCKHOLM
2 KUNGSÄNGEN
3 BÅLSTA
4 ENKÖPING
5 VÄSTERÅS
6 SKULTUNA
7 SALA
8 AVESTA
9 HEDEMORA
10 SÄTER
11 BORLÄNGE
12 DJURÅS
13 LEKSAND

Musiken

Stiko Per Larsson har de senaste åren etablerat sig som en av landets starkare
röster inom genrén folksångare.
Texterna kan vara skildringar av historier han snappat upp längs vägarna eller
mer dagboksliknande berättelser ur sitt och andras liv. Tonspråket och arrangemangen har en klang av Dalarna och folkmusiken, men grunden finns i den
akustiska gitarren och Stikos röst.
Stiko gör väldigt många konserter varje år, både på mindre scener och på de
allra största i landet. Genom att spela live i princip 52 veckor om året får Stiko
ofta lovord för sin publikkontakt och en äkta och ärlig nerv som genomsyrar
konserterna.
Stiko har tidigare släppt fyra album och en femte skiva är planerad att släppas
under våren 2015.

Alla möten längs vägen gör
mödan värd. Upplevelserna och
att få se folk visa sin generositet
och sin medmänsklighet.
Det är vackert att se!

”Musikaliskt för Stiko Per
Larssons musik tankarna till
Mumford & Sons och Springsteens album med Pete Seeger-tolkningar. Han har hittills vandrat på grusvägarna
men siktar på motorvägarna.”
Janne Gradvall, Dagens Industri. Betyg 4/5

”Stiko Per är som en film som
inte spelats in än, men som
man vill uppleva. Han är som
en berättelse i vardande vid
en lägereld en skandinavisk
sommarnatt...”
”Stiko Per Larsson har
potential att bli riktigt stor.”
Dala Demokraten. Betyg 4/5

Stikos egna ord om varför han vill stötta SOS Barnbyar.

Stiko Per Larsson
BOR
Leksand
ALBUMPRODUKTION
Flyktsagor
2008 (Lorien/Border)
Kap Farväl
2009 (Marley/Border)
Varken stjärna eller frälst
2011 (Warner)
Järnbärarland
2013 (Voices Calling/Warner)
Bröder – bara framåt vi kan gå EP
2014 (Voices Calling)

Kontakt

LEKSAND
VÄSTERÅS

KARLSTAD

STOCKHOLM

ÖREBRO

Presskontakt/skivbolag:
GÖTEBORG
Mattias Wachtmeister,
mattias@extensivemusic.com
Management:
Carolina Eriksson,
ce@saturdayenterprise.com

facebook.com/stikoper

Olle Ekman, Dalarnas Tidningar. Betyg 5/5

”..taket nästan lyfter på
Klockargården...”
”jubel och stående ovationer
till mannen med gitarr från
Heden utanför Leksand...”

Sponsring & bokning:
Stiko Per Larsson
stikoperlarsson@gmail.com
vandringsturnen.se

”När denna blandning av
folkmusik och akustisk rock
möter Stikos röst låter det
fantastiskt.”

Dalarnas Tidningar. Betyg 5/5

youtube.com/stikoofficiell

twitter.com/stikoper

stiko.solidtango.com

