
 

 
            ~ Glädje, groove och grubbel ~ 

 

I visprogrammet Glädje, groove och grubbel undersöker Kungälvska Trion hur det är att stå 

ensam i regnet kvar, hur drömmar och verklighet kan krocka och hur befriande det kan vara 

att ibland be andra ”dra åt skogen”.  

 

Trion består av färgstarka visartister från Nordiska Visskolan med yviga frisyrer, djupa 

smilgropar och breda dialekter. Visor i spännande tolkningar och egna låtar med berättande & 

eftertänksamma texter fyller repertoaren. Med mycket engagemang är Kungälvska Trion 

generösa i sitt framförande och med sina jordnära personligheter är mötet med publiken alltid 

en viktig del av konserterna. 

 

Under turnén kommer vi stanna till vid er stad och vi vill gärna spela hos er! 

 Vi är en flexibel trio och kan anpassa oss efter era önskemål. Vi kan leverera ett kortare 

konsertprogram och likaså ett program 2x40min. Pris enligt överenskommelse. 

Låt oss få kontakt! 



Vilka är vi i Kungälvska Trion? 

Cajsa Färlin 

 

Jag är en ung visartist från Hälsingland med glimten i ögat. 

Mina låtar handlar tragikomiska ting, om kärlek och om 

människor som lämnat ett avtryck hos mig. Jag tolkar Jan 

Hammarlund i ett lesbiskt perspektiv, rockar Ulf Peder Olrogs 

boogies på mitt eget sätt och lever mig in i Edith Piaf på 

svenska. Min teaterbakgrund är alltid med mig och visor är mitt 

sätt att gestalta. 

 

Boye Strothmann 

 

Här har ni singer/songwriter från Sydslesvig, den tyska delen 

av Norden. Efter många års liv i både Tyskland, Danmark och 

Costa Rica hittade jag 2003 min plats i Sverige, där jag njuter 

av ett lugnt men spännande liv. 

Jag sjunger mest egna låtar med texter som har sitt ursprung i 

livets spirituella funderingar och tolkar även låtar av Sting och 

Ester. Jag spelar ukulele, trumset och slagverk av olika slag.  

 

 

Boel Nihlman 

 

Jag är Dalkullan som djupdykt i den svenska visskatten. Jag 

tolkar främst folkvisor och äldre litterära visor av t.ex. Dan 

Andersson, Cornelis och Taube. Även nyare visor, kända som 

okända, kan dyka upp. Efter några år med klassisk sång, jazz 

och folkmusik hittade jag tillslut hem i visan där jag med min 

röst och min gitarr finner stort utrymme för att experimentera 

och skapa en personlig stil.  

 

 

Hör av er till oss per telefon: 

Cajsa: 072 24 68 035 Boye: 070 63 62 213 Boel: 070 77 41 475 

 

Eller mail: 

kungalvskatrion@gmail.com 

 

Är ni nyfikna på mer av oss? Besök vår Instagram och Facebooksida! 

@kungalvskatrion 

 

 

Allt gott! 

//Kungälvska Trion 
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