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”Culture meets Industry” 
Magnus Rosén bakom unikt musikprojekt i 
Göteborgs Hamn under Kulturkalaset i Göteborg 
 
Krandans, vokalister från Göteborgsoperan och symfoniker. Lägg till några av regionens största 
företag, Västsvenska Handelskammaren, Magnus Rosén, en av världens skickligaste basister, och 
nya bandet Glam. 
Under Kulturkalaset i Göteborg, torsdagen den 16 augusti, är det premiär för ”Culture meets 
Industry” – ett musikprojekt som utspelar sig i Göteborgs Hamn i en av Cityvarvets gigantiska 
dockor. 
 
– Idén kom efter att vi haft en aktivitet med Göteborgs lucior 
i en av dockorna i hamnen. Stämningen i den ruffiga miljön 
var magisk. Nu lägger vi till ytterligare ingredienser vad 
gäller musik, kultur och industri och får en unik 
sammansättning med dragning åt det svensk-kinesiska 
samarbetet, säger initiativtagaren Magnus Rosén. 
 
Under dagen den 16:e bjuder Västsvenska Handelskammaren 
i samarbete med Göteborg & Co´s näringslivsgrupp in till ett 
seminarium på temat kultur möter industri, fokuserat på 
svenska och kinesiska affärsrelationer historiskt och i 
framtiden. Deltagarna och publiken förflyttas senare med 
Paddan-båtar ut till spelplatsen i dockan på Cityvarvet. 
– Uppträdandet är en del i Kulturkalaset och 
samarbetspartners som exempelvis Volvo Lastvagnar, 
Göteborgs Hamn, Cityvarvet och Västsvenska 
Handelskammaren har varit mycket hjälpsamma och 
positiva, säger Magnus Rosén. 
 
Förutom Carolina Sandgren och John Kluge från 
Göteborgsoperan, körer, Glam och symfoniker med flera 
bjuds publiken även på ”krandans". 
– Mig veterligen är detta en världspremiär i dans för de stora 
kranarna i Göteborgs Hamn, säger Magnus Rosén, som hoppas att ”Culture meets Industry” blir ett årligt 
återkommande arrangemang inom ramen för Kulturkalaset. 
– Blandar man opera och hårdrock med krandans, svensk industri och Glam så torde det bli kultur i ordets 
rätta bemärkelse. Det kommer att bli magiskt i dockan den 16:e, säger Magnus Rosén. 
 
Totalt kommer det finnas plats för 500 sittande i publiken. 
 
För ytterligare information eller intervju kontakta: 
Magnus Rosén, tfn 0703-96 41 23  
www.myspace.com/magnusrosen2 
 
 
 
 
 

Världsbasisten och initiativtagaren till ”Culture 
meets Industri”, Magnus Rosén på spelplatsen i 
dockan i Göteborgs Hamn. 


