UPPSALA 21 MARS 2022

PRESSMEDDELANDE
MARKUS AUJALAY TILL
PARKSNÄCKAN I UPPSALA!
Nu står det klart att Markus Aujalay - en av Sveriges absolut största och mest älskade
kockprofiler kommer att skapa menyn på Uppsalas sommarscen Parksnäckan under
hela sommarsäsongen 2022.

Uppsalasonen återvänder till Uppsala och Parksnäckan för
ett exklusivt gästspel från slutet av maj till mitten av september.
- Det känns jättekul att få vara med och presentera
matupplevelsen i Parksnäckan i sommar. Uppsala är
min hemstad och musiken har alltid legat mig mycket
varmt om hjärtat, så att kunna få komma hem och att
få jobba med personalen på en av Sveriges finaste
sommarscener kommer bli riktigt roligt säger Markus
Aujalay.
- Det här är en dröm som går i uppfyllelse. Vi har sedan
starten av KLBR (Kaliber) velat höja ribban för utbudet
av mat och dryck på våra evenemang, och Markus har
varit högst upp på vår önskelista från dag 1. Att redan
innan vi går ut med sommarens program kunna släppa
den här nyheten känns fantastiskt, säger Jonas Curling
& Erik Sjölander, grundarna av KLBR Live.
Exakt hur menyn kommer att utformas inför sommaren
är inte klart ännu, men ambitionen är att publiken ska
hitta till Parksnäckan tidigare på konsertkvällarna och
njuta av enkel men god mat på plats. Arrangören hoppas
tillsammans med Aujalay att fler besökare skall få upp
ögonen för Uppsala som sommarstad och välkomnar hela
Sverige till en musik- och matupplevelse utöver det vanliga
mitt i Uppsalas lummiga Stadsträdgård.
Parksnäckans program för 2022 är inte ännu släppt, men arrangören KLBR Live kommer inom
kort presentera sommarens line-up.
2021 bjöd KLBR och Parksnäckan på ett av de mest späckade konsertprogrammen
i Norden med över 50 programpunkter och över 15.000 besökare.
Markus Aujalay
Markus Aujalay, Sveriges egen favoritkock ses bland annat som huvuddomare i TV4s
Sveriges Mästerkock och innehar flera utmärkelser, bland annat titeln Årets kock samt driver
flera restauranger, bland annat Tegelbacken och Winterviken i Stockholm. Markus har även
framgångsrikt släppt bästsäljande kokböcker, etablerat en egen Youtube-kanal och är aktuell
med en ny serie kökstillbehör.
Presskontakt: Jonas Curling, jonas@klbrlive.com. Foto: Evelina Szczesik/KLBR Live
Parksnäckan är Uppsala Kommuns scen för musik- och teatergästspel och andra program under sommaren.
Syftet med Parksnäckan är att erbjuda Uppsalabor och besökare en kulturupplevelse utomhus och bidra till att
Uppsala upplevs som en levande sommarstad man gärna stannar i, och gör Stadsparken till en oas man gärna
besöker dag som kväll. KLBR Live driver sedan 2021 Parksnäckan på Uppdrag av Uppsala kommun.
KLBR Live Entertainment grundades 2020 i Uppsala. Bakom bolaget står Jonas Curling och Erik Sjölander, två av
Sveriges mest erfarna konsertarrangörer. Med en gemensam yrkeserfarenhet på över 50 år har Curling & Sjölander
arrangerat hundratals konserter och arbetat med artister som Metallica, U2, Def Leppard, Jay-Z, Bon Jovi, Elton John,
ZZ Top, Patti Smith, Suzanne Vega, Miss Li, Bryan Ferry, Tom Jones, Mark Knopfler, Gyllene Tider, Laleh, Veronica Maggio,
Thåström, Shania Twain, Ulf Lundell, Carola, Håkan Hellström, Public Enemy, 10cc, Snoop Dogg, Ghost, Lisa Nilsson,
Beastie Boys, Lady Gaga, Lionel Richie, Sting, Lenny Kravitz, Europe, Iggy Pop & The Hives.

