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Foto: Peter Knutsson 

Johan Wennerstrand 
Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. 

Har lång erfarenhet av de flesta musikaliska stilar. I sju år sågs han i kören bakom 
Lasse Berghagen i ”Allsång på Skansen”.                                                                      
Visor, schlager, musikal, opera; allt har han på sin lyra.                                                                      
Han kan finnas som finstämd atmosfärskapare med gitarr eller piano, dyka upp som 
burlesk Bellman(också på engelska), leda allsång vid middag, sjunga visor(finstämt 
eller komiskt) till kaffet eller bjuda på show med olika tema.  
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TRUBADUR 

Johan brukar gå under benämningen ”Den levande juke-boxen” eftersom han har en 
egenhet; Han har svårt att glömma texter. 

Spelar ofta och gärna på begäran och anpassar repertoar efter publikens önskemål. 
Lika hemma på svenska visor som på pop och rock. Han är en erkänd Taube-, 
Bellman- och Cornelistolkare(även på engelska) med en gedigen erfarenhet i Sverige 
och internationellt.  

                                                                  

Värt att nämna är t ex:  

2 månader på Hotell Resorts, Hotell Napa Tsokkos, Cypern.                                                         
3 månader på skeppet "Blå Marite` av Pripps".                                  
5 månader på Ålandsbåten BalticStar                                                                                                
2 månader på Tallinnfärjan Regina Baltica.  

En annan anledning till att Johan tilltalar en internationell publik är 
att han har samlat repertoar ifrån hela världen och gärna ledsagar sin 
publik på "världs-om-sjungning".  
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UNDERHÅLLNING EFTER MIDDAGEN 

Johan är en välmeriterad artist på våra musikalscener.                                                      
Vi har sett honom i t ex: Buddy Holly tillsammans med Brolle och nu senast i Romeo 
och Julia med bl a Måns Zelmerlöw. Den erfarenheten används när han bjuder till 
show. Arbetar med inspelade bakgrunder såväl som med scenisk/musikalisk partner.  

                                 

 

Musicals – en resa till Broadway och 
tillbaks 

Schlagerfestival – Sveriges folkligaste 
nöje. 

Svensktoppen genom tiderna  

Sverige är fantastiskt  

Filmmusik vi minns 
Foto: Peter Knutsson 

  

Bild från musikalen Buddy Holly                                                                                 
Foto: Peter Knutsson 
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KARAOKE OCH MUSICQUIZ 

Johan har lätt att ta publik av alla åldrar och leker fram de 
mest osannolika talanger hos deltagarna. Alla får sin stund i 
rampljuset och känna sig som en stjärna för kvällen. En afton 
med mycket skratt och glädje i musikens tecken kan jag 
utlova! 

I bagaget har Johan tävlingar av olika slag som involverar 
publiken på mer än ett sätt. Exempelvis: 

 

Foto: Peter Knutsson  

Allsångslekar; Lagtävling som går ut på att laget som först känner igen vers 
tillsammans sjunger refrängen. Tema kan vara t ex 80-tals låtar eller 
schlagerfestivalen 

Visst ska det låta! Variant på hur ska det låta 

På musikspåret! Tävling i att med bildspel och musikaliska ledtrådar kunna 
placera en ort och kunna en del om orten. 

I Stockholm är jag född… Låtar och frågor om vår vackra huvudstad. 

Moviestar, oh moviestar! Känna igen låtar från filmer och reklam 

 

MEST FÖR BARN 

Johan har vid olika tillfällen ansvarat för underhållning mest riktat till barn. Han 
mötte barnen i Sollentuna Centrum som Dr.Livingstone när den nya palm-oasen 
skulle invigas. Han har också setts som både Pirat och 

Cowboy. 

Hujeda mig, så många sagor! Frågor och sånger från 
Astrid Lindgrens värld 

Lejonkungen, Aladin och de andra Frågor och 
sånger från Disney´s värld 

Hur gör djur? Frågor och sånger om djur och natur 

 

Foto: Privat 
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KUNDER 

Johan blir ofta engagerad för sin vana att ta en bred publik av olika åldrar och 
bakgrund. De företag som har anlitat honom har varit nöjda och han är stolt över att 
säga att han haft ansvaret vid kundträffar för större företag vid ett flertal tillfällen. 
Han har under de senaste året bl a underhållit: 

Philip Morris, Vattenfall International, KTH, Svenska Skogsägarna, HK Partners, 
Know it, Teknikföretagen och SRV Återvinning. 

 

 

Vill du ha en fest med allsång så är Johan ditt ultimata val!  

 
Foto: Privat 

 

Välkommen med din förfrågan! 

 

 

 

Vänligen 

]É{tÇ jxÇÇxÜáàÜtÇw]É{tÇ jxÇÇxÜáàÜtÇw]É{tÇ jxÇÇxÜáàÜtÇw]É{tÇ jxÇÇxÜáàÜtÇw    
 


	Musicals – en resa till Broadway och tillbaks
	Schlagerfestival – Sveriges folkligaste nöje.
	Svensktoppen genom tiderna
	Sverige är fantastiskt
	Filmmusik vi minns

