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Stockholm, 2018-01-24 
 

 

Idag invigs utställningen Guitars Of The Stars 

på ABBA The Museum at POP HOUSE 
 

#ABBATheMuseum #PopHouseStockholm #GuitarsOfTheStars 

 

Onsdagen den 24 januari 2018 invigs utställningen Guitars Of The Stars på ABBA The Museum at POP 

HOUSE. Utställningen utgörs av 50 handbyggda och exakta replikor av världsberömda 

rocklegendarers originalinstrument; återskapade in i minsta detalj. Den gedigna och exklusiva 

musikskatten tillhör musikern och producenten Claes ”Clabbe” af Geijerstam och anskaffningsvärdet 

värderas till drygt 10 miljoner kronor. Bland annat finns signaturgitarrer tillhörande Eric Clapton, 

Jimmy Page och Billy Gibbons (ZZ Top) att beskåda i utställningen. 
 

- Ett riktigt rockband har alltid minst en gitarrist, som oftast blir bandets främsta företrädare – 

The Guitar Hero. För fansen är det intressant att veta vilket instrument som gitarristen valt för 

att skapa sitt, och bandets, alldeles egna sound. Guitars Of The Stars består av en skön mix av 

musik och magi med flera signaturgitarrer tillhörande de absolut största rock- och 

blueslegendarerna. Det är med glädje och stolthet som jag hälsar alla välkomna att beskåda 

min musikskatt på ABBA The Museum at POP HOUSE, säger Claes af Geijerstam, 

Collector/Guest Curator för Guitars Of The Stars. 
 

 
För intervjuförfrågningar, pressbilder och ytterligare information, vänligen kontakta:  

Stephanie G. Bonn, Zap PR   

Telephone: +46 (0)8 661 11 75  

Mobile: +46 (0)70 77 56 110  

E-mail: stephanie@zap-pr.com 
 

 

Om ABBA The Museum 

WALK IN, DANCE OUT – ABBA är en av världens mest framgångsrika popgrupper med över 380 miljoner sålda album. ABBA 

The Museum är mer än ett vanligt museum där du kan vara en del av framgångssagan och få uppleva känslan av att vara den 

femte bandmedlemmen. Stå på scen med ABBA, sjunga karaoke i Polarstudion och dansa i musikvideon. Här finns även 

ABBA:s spektakulära scenkläder, guldskivor, originalprylar och mycket mer. 

Besök gärna: www.abbathemuseum.com 

 

Om POP HOUSE 

På Djurgården mitt i Stockholm ligger POP HOUSE på bekvämt avstånd från City och Gamla Stan. I huset finns, utöver ABBA 

The Museum, även hotell, utställningar om popmusik, restaurang & bar samt en välbesökt shop. I det nybyggda Glashuset 

finns spännande nyheter, bland andra möjlighet till live musik. Välkommen till POP HOUSE – i hjärtat av svensk musik. 

Besök gärna: www.pophouse.se  
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