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Två generationer 
Lundqvist 
 

Den tionde oktober börjar turnén som kommer att ta dem runt Västsveri-
ge. Så äntligen jobbar skådespelerskan Maria Lundqvist och hennes pappa, 
musikern och slöjdläraren Bert Owe Lundqvist, tillsammans.  
 

Det är förstås inte första gången de står på scenen samtidigt, långt ifrån. 
Men en längre serie föreställningar har de aldrig gjort förut. 
– Vi har pratat många gånger om att det skulle vara roligt att göra något 
mer, säger Maria. Att samla våra tankar och erfarenheter och utveckla det 
vi gillar hos varandra och det vi vill förmedla till publiken.  

Föreställningen handlar om livskvalitet och om livslust. Om hav och seg-
ling, om barn, kärlek och vikten av att vara nära i förhållandet med var-
andra. Det är härifrån de utgår, från familjen, både nu och förr. 

Musiken då, vad är det som förenar er? 
Många artister nämns och tidsepoker diskuteras, men till slut är det ändå 
en genre som känns närmast, nämligen vistraditionen. 
– Vi möts i visan, säger Maria. 
– Ja… och i en del annat, säger Bert Owe och utlovar såväl eget material 
som andras under turnén. 
– Jag har alltid fått mycket hjälp av pappa, hjälp med att få ihop 
tankarna, säger Maria Lundqvist. Det är så skönt att ha någon som står 
en så nära. 

Maria Lundqvist är skådespelerska, sångerska och komiker. Född och 
uppvuxen i Göteborgs norra skärgård, bor numera i Stockholm med man 
och fyra barn. Bert Owe Lundqvist är musiker och slöjdlärare. Han bor kvar 
i Göteborgs norra skärgård där han och hans hustru fostrat fyra barn. 
 

Turné (del ett – del två startar i februari) 
2007-10-10, 19.30, Teaterbiografen, Svenljunga 
arr: Kultur och Fritid, Svenljunga 
2007-10-11, 19.00, Kulturhuset, Mölnlycke 
arr: Kultur & Fritid, Härryda 
2007-10-12, 19.30, Kulturen, Vårgårda 
arr: Vårgårda Teaterförening 
2007-10-13, 19.00, Stenbocksskolans aula, Ulricehamn 
arr: Kulturförvaltningen Ulricehamn 
2007-10-14, 18.00, Partille Kulturum 
arr: Partille kommun 
 

Kontaktperson 
Ronny Nyman, Musik i Väst 
0500 49 56 44 
0703 49 21 55 
ronny.nyman@miv.se 
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