
10 JUNI
VI ÖPPNAR UPP STELOR  
& VÅR GÅRDSMIDDAG STARTAR
Nu kan man varje dag från kl 17.00 äta Stelors 
gårdsmiddag. Beroende på vad våra fantastiska  
bönder har kunnat skörda för dagen och vilket 
kött eller fisk vi har fått tag på så gör vi en 
pangmiddag! Ibland är det tre rätter och ibland 
fem. Det beror på kockens humör, väder och 
vind och råvarorna. Det vi vill erbjuda våra 
gäster är en omsorgsfull och rolig kväll. God 
mat utan krusiduller men med massa kärlek 
från våra producenter – som vi brukar säga 
”Don’t buy food from strangers”! Vi tror det 
blir godare och mer hållbart då. Boka bord  
på stelor.se eller ring 0735-15 70 80.  
VARMT VÄLKOMNA!

16 JUNI 
ALBIN LEE MELDAU
Albins fantastiska röst har de senaste åren 
tagit världen med storm. Den berör djupt in 
i själen oavsett om det är på svenska skivan 
”Epistlar” och singeln ”Josefin” eller på eng-
elska som på senaste singeln ”Forget about us”.  
Oavsett vilken plats man befinner sig på i livet,  
gammal som ung, finner man en mening i hans 
texter och hans musik. Redan i fjol var publik- 
trycket massivt när Albin bjöd på konserter 
hos oss. Nu när restriktionerna släppt är vi 
glada att kunna erbjuda fler chansen att se 
honom när vi tycker att han är som mest  
magisk – själv med sin gitarr och sin röst.

Insläpp kl 19.30 · Biljetter på biljettkiosken.se  

24 JUNI 
VI FIRAR MIDSOMMAR!
Varmt välkomna till Stelors traditionsenliga 
midsommarfirande. Midsommarstången klär 
vi från kl 15.00 och då öppnar vi även baren. 
Från kl 16.00 stämmer spelemännen upp sina 
instrument och det blir dans kring stången.  
Du kan också boka in 3-rätters midsommar-
lunch kl 13.00 som avslutas med kaffe och  
något sött i trädgården och varför inte hänga  
på i dansen kring stången efter maten? 

27 & 28 JUNI 
LISA NILSSON
Återigen får vi glädjen att inleda vår  
konsertsäsong på Stelor med fantastiska 
Lisa Nilsson!
Med sin digra repertoar kantad med svenska  
klassiker som ”Himlen runt hörnet”, ”Varje gång  
jag ser dig” och Så mycket bättre-favoriten  
”100” i bagaget, är Lisa Nilsson redo att skapa  
magi i vår lada under två konsertkvällar till-
sammans med sin ständige gitarrist Mattias 
Torell. I år kommer vi öppna ladan för fler  
sitt- och ståplatser igen, som under åren 
innan pandemin. Platserna är onumrerade, 
men självklart hjälper vi alla att hitta en  
plats ni är nöjda med i vår intima lada.

Insläpp kl 20.00 · Biljetter på biljettkiosken.se  

8 JULI 
COUNTRY-DOFTANDE  
MUSIKPARTAJ 
Med Malin Ahlberg Trio och Sons of Bourbon.

Malin Ahlberg Trio
Med inspiration från 60-talets orgelsoul/blues 
kommer denna nya, sammansatta trio och jazzar 
loss. Hammondorgeln är på plats!

Sons of Bourbon 
Kan man säga att vi har ett husband så är det 
denna fantastiska trio med americana- och 
singer/songwritertongångar som får ladan på 
Stelor att bli varmare än någonsin. 

Inträde 200 kr/person betalas i entrén.  
Baren i ladan öppnar kl 18.00 och 20.00  
drar vi igång kalaset!

I SOMMAR PÅ

I år kommer det finnas drop in-platser för dig som kanske inte är upp-
lagd för en 5-rätters gårdsmiddag utan som bara vill äta något enkelt 
och gott på väg hem från stranden eller så kanske du bara inte orkar 

laga mat. Vilket som – kom som du är så laddar vi upp med charkbricka, 
vår urgoda matiga macka, veckans pasta, kvällens dessert, cappuccino, 
goda viner, öl, bubbel och såklart alltid Gin & Tonic. Välkommen till vår 

bardel och uteservering varje dag från kl 17.00.

STELOR BLIR MED BARMENY!

Begåvade designern Lisa Strannesten 
öppnar upp en popup-butik i Stelors 
bulhus. Där kommer man kunna köpa 
utvalda produkter men såklart också 
Lisas vackra, sköna klänningar  
och kaftaner.  
 
Kolla Instagram @strannesten_ för 
aktuella öppettider eller varför inte 
boka en egen tid för provning och sen  
passa på att ta något att äta från vår 
barmeny? Kontakta i så fall Lisa via 
DM på Instagram.

POPUP-BUTIK
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SE ANDRA SIDAN FÖR FLER 
HAPPENINGS HOS OSS!



13 JULI 
ERIC PALMQWIST 
Hyllade och gotlandsbördiga Eric Palmqwist 
återvänder hem och gör sin enda spelning på 
ön i sommar i Stelors Lada. Det kommer bli en 
intim solospelning utan band. Missa inte detta!
Eric Palmqwist är artisten och låtskrivaren som 
skapar musik om livet som det är. Hans texter  
är starka, personliga och poetiska och han  
förmedlar dem med en ömsinthet och öppen- 
hjärtlighet som tränger rakt in. Med två hyllade  
soloskivor i bagaget, ”En halv gris kan inte gå” 
och ”Hej då”, har Eric Palmqwist etablerat sig 
som både låtskrivare och artist på svenska, 
efter att under många år sjungit på engelska.

Insläpp kl 20.00 · Biljetter på biljettkiosken.se 

20 JULI 
AMANDA GINSBURG  
Hotel Stelor bjuder in en riktig pärla från jazz-
scenen, Amanda Ginsburg! Hon har med sina 
två Grammis-belönade skivor ”Jag har funderat  
på en sak” och ”I det lilla händer det mesta” 
och flitiga turnerande snabbt skrivit in sig i den  
svenska jazz-historian. Hennes charmiga, djupa  
och underfundiga texter bär ekon av legender 
som Monica Zetterlund, Hasse & Tage, Olle 
Adolphson och Povel Ramel.

Insläpp kl 20.00 · Biljetter på biljettkiosken.se 

2 & 3 AUGUSTI
SARAH KLANG 
Återigen välkomnar vi Sarah och hennes duktiga  
musiker till vår lada. Den Grammis-belönade 
debuten ”Love In The Milky Way” och uppföl j- 
aren ”Creamy Blue” etablerade Sarah Klang 
bland våra allra största röster – älskad av  
landets mest svårflörtade musikkritiker, såväl 
som fans över hela världen. Framburen på en  
av landets mäktigaste röster ger hon oss sin 
alldeles egna sammanflätning av pop och 
americana – med obotlig hjärtesorg och  
klassiska kärlekslåtar som utgångspunkt 
trollbinds man. 

Insläpp kl 20.00 · Biljetter på biljettkiosken.se

11 AUGUSTI
JAKOB HELLMAN 
Sedan vi senast hörde Jakob på Stelor har han 
varit allt annat än den där hemliga artisten som  
släppte ett av Sveriges bästa skivor någonsin  
i slutet av 80-talet. Hans andra album ”Äntli-
gen borta” har mottagits med värme från såväl 
publik som kritiker. Så mycket bättre, Sverige-
turné, galor och Allsång på Skansen – listan 
med framträdanden kan göras lång.

När Jakob återvänder till Stelor gör han det 
återigen i det lilla formatet. Tillsammans med 
sin pianist och producent Jonatan Lundberg 
kommer vi bjudas på historier och musik från 
Jakobs båda album, och möjligtvis några av 
hans tolkningar av Taube & Bellman.

Insläpp kl 20.00 · Biljetter på biljettkiosken.se

I SOMMAR PÅ

På vårt nya loft kommer torsdagarna att huseras av Studio Birkhane  
och det blir fokus på rörelse och välmående. 

30/6, 7/7 , 14/7, 21/7 , 28/7, 18/8, 25/8
är datumen då du kan:

· Börja dagen med Yoga kl 8.00–9.30 · 
Lyxa till det med Stelors frukost efter passet! Boka gärna då din  

frukost på 0735-15 70 80. 

· Efter-stranden-träning kl 16.00–16.45, Tone + Shape · 
Ett pass för att få ny energi till kvällen före eftermiddagsvinet.

Läs mer på studiobirkhane.com eller boka pass genom att  
skanna QR-koden med din mobil.
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TORSDAGAR PÅ LOFTET 
MED STUDIO BIRKHANE

Skanna mig för att 
boka träningspass!

SE ANDRA SIDAN FÖR FLER 
HAPPENINGS HOS OSS!


