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Auktoriserad Guide

”Även ur en liten stuga kan en stor man träda fram”
Ett underhållande och lärorikt sångspel
Carl von Linné anses som Sveriges störste vetenskapsman genom
tiderna. Han levde ett otroligt fascinerande liv och var en hårt arbetande
människa. Hans system används än idag världen över. Vad betyder det
för oss och varför mår vi så bra av närhet till blommor och grönska?
Vi kryper under huden på denne färgstarke botaniker. Vem var han?
Föreställningen är full av roliga anekdoter och intressant historik som
binds ihop med musik ur olika genrer. Den gestaltas sceniskt med små
medel och kryddas av såväl humor som allvar.
Linné glömde aldrig sitt enkla ursprung och med denna föreställning vill
jag även förmedla att "allt är möjligt" oavsett var man befinner sig i livet.
Den kan med fördel göras à capella sång & fiol eller med
ackompanjemang av dragspel.

LINNÉA SALLAY – mezzosopran, fiol
Linnéa är utbildad vid Operahögskolan i Göteborg. Hon har sjungit en mängd solistroller vid bl a
Vadstena-akademien, Kungliga Operan, Folkoperan, Norrlandsoperan, Drottningholmsteatern,
Berwaldhallen och varit anställd vid teatern i Innsbruck, gästat flera operascener i Tyskland, bl a
Händelfestspelen i Karlsruhe. Hon har framträtt vid konserter & festivaler på Island, i Italien,
Danmark, Tyskland, England och även som oratoriesångerska i kyrkor över hela Sverige. Under
senare år har hon medverkat i flera operett-turnéer och är medproducent i OperaCabaré-gruppen
”The Diamonds”. Hon har samtidigt utökat sin repertoar - allt ifrån opera, operett & musikal till
visor, folkmusik & evergreens. Linnéa har även varit musikalisk ledare för Stockholms Taubekör
under 10 år med ett otal konserter på bl a Skansen inkl turnéer. Som solo-artist samarbetar Linnéa
med flera olika musiker, dragspelare & pianister. Numera är Linnéa även Auktoriserad
Stockholmsguide och uppträder med många olika musikaliska och sceniska temaprogram.

www.linneasallay.se

”Varmt tack för en härlig stund med ditt fina artisteri och ditt Linnéprogram på Eklundshof. Du är en
fantastiskt fin sångerska, artist OCH berättare!!! Emma Tranströmer
”Du är så mångsidig och väcker en sån glädje hos din publik” Herman Palmsalen, Anders Höök

”.. för oss som var din publik var ditt sätt att framträda så utomordentligt välgörande långt ner i själen.
Hjärtligt tack… Mariefreds kyrka, Sven-Anders Salvén
"…du kan så fint möta alla slags människor och få dem att känna sig bekväma samtidigt som du förmedlar
så otroligt mycket kunskap och fakta, så lustfyllt. … ytterst få behärskar det som du! När du sjunger och
spelar behåller du din fullständiga närvaro och låter var och en i auditoriet få uppfatta sig själv som just
DEN som du musicerar för!” Sören Jansson, Stockholms Domkyrkoförsamling

Föreställningens längd ca 1 tim
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