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Hej alla!  

2020 är det 20 år sedan jag spelade in och gav ut min första skiva. Då trodde jag aldrig att 
jag skulle bli kvar i rampljuset så länge. Var mest glad över att ha fått chansen att göra en låt 
- Känn ingen sorg för mig Göteborg. Den låten var bara tre/fyra minuter, men ändå hela mitt 
liv. 

Oscar, som är basist i bandet sen starten, berättade att han sommaren 2000, mitt uppe i 
inspelningarna, frågade mig om hur många spelningar jag trodde vi skulle göra efter skivan 
släppts. Jag hade sagt att det kanske skulle bli ett par stycken. Åtminstone en. På Jazzhuset. 
Men kanske nånting i Stockholm också om vi hade tur. Och om vi hade riktigt tur - kanske så 
många som tio stycken. Sen skulle jag krypa tillbaka under stenen. Jag trodde inte särskilt 
många skulle höra skivan. 2020 har vi alltså hållit på i tjugo år, varit i alla städer, och trots att 
jag inte firar födelsedagar så ska jag verkligen fira det här. För det innebär också att jag får 
spela live igen med mina kompisar, alltså ni som lyssnat på musiken, och varit på konserter 
runt om i Sverige. Och så bandet såklart. En del av dem har varit med sen starten. Det blir 
ingen stor turné eller så, men det blir den här spelningen på Ullevi. Hoppas att några av er 
kan ta sig dit.  

Ta väl hand om er tills vidare. Sjung UPP. Om mindre än ett år räknar jag IN första låten. Och 
jag räknar NER från och med...  
NU.  

- Håkan Hellström  
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När vi skriver 2020 har vi känt Håkan 
Hellström i 20 år.  
 
 
Det är två decennier sedan Känn	ingen	sorg	för	mig	Göteborg	svepte med oss i en virvelvind av 
känslor vi aldrig hade upplevt. Håkan Hellström är trumslagarpojken som blev popskald, han 
som genom åren och musiken blivit vår följeslagare, vår tröst och vår glädjekälla. Han som är 
vår röst när livet berusar oss, han som sjunger vår hemlängtan och vårt vemod. Han som ger 
oss orden när vi både hatar och älskar våra hemorter. Han vars sånger vi skrek när vi 
cyklade hemåt i sommarnatten. Han som strök oss över huvudet när vi låg hjärtekrossade 
och sjöng att han förstod. Han som drar med oss i explosioner av eufori och gemenskap 
under konserterna på Ullevi, klubbarna och skärgårdslogarna. Han som är både liten på 
jorden och störst av allt.  
 
Vi kan inte låta bemärkelseåret passera bara sådär. Vi måste göra något oförglömligt!  
 
Den 12 juni 2020 firar vi Håkan Hellströms 20 år vid vår sida med en unik kväll på Ullevi i 
Göteborg. En fest av samvaro, närvaro och gemensam kärlek till musiken. Vi firar de 
magiska åren i sjömanskostym, jeansjackan och hattarna, ungdomen, uppväxten, visorna 
och popmiraklen. Vi firar 20 år av kärlek till Göteborg; vi firar 20 år av En	vän	med	bil,	Kom	igen	
Lena,	Gårdakvarnar	och	skit,	River	en	vacker	dröm,	Go=	ny=. Vi firar bakgatehistorierna på För	sent	
för	Edelweiss, vi firar att radion spelar Det	kommer	aldrig	vara	över	för	mig.  
Vi firar att det är du och vi, Håkan Hellström. 
 
Följ med oss och fira Håkan på Ullevi den 12 juni 2020.  
Vi gör det tillsammans.  
Vad	skulle	vi	annars	göra? 

________________________________ 
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Mer info samt frågor & svar hittar ni via hakanhellstrom.se 

Konserten presenteras av Woah Dad! & FKP Scorpio Sverige. 
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