
UppsalaKisen  
  

Fantastisk Bellmanvandring för den som vill veta mer om Bellman och Gamla stan på 1700 talet 

Total värdering  

 
5 / 5  
Upplagdden 7 september 2015 

Fantastisk Bellmanvandring, oerhört intressant att få veta fakta, historier om Bellman samt hur det var på 1700 talet i 
Gamla Stan.  Sture heter guiden, som berättar med stor inlevelse, blandat med gitarr och sånger av Bellman, otroligt 
engagerad.  Efter detta så ser man byggnaderna i Gamla stan med andra ögon.  
Arena:Bellmanvandring 
Ort:Gamla stan 

2015-08-27 

 
carlmichael  
 

Very interesting. 

Total värdering  

 
5 / 5  
Upplagdden 6 juli 2015 

Lovely combination of music and historical walk. We loved it.  

 
JIMMY1  
  

frånLöderup, Österlen 
mycket bra 

Total värdering  

 
5 / 5  
Upplagdden 5 juli 2015 

Trevligt men en mycket engagerad person som guide. Spelade gjorde han också ock höll det på två språk (mest 
engelska då vi hade ett par från Amerika i sälskapet9).  Fint sätt att uppleva gamla stan.  
2015-07-02 

 
Leadbelly60  
  

frånVänersborg 
Sture var en riktig nörd när det gällde allt om gamla stan och i synnerhet Bellman; passade mig ypperligt! 

Total värdering  

 
5 / 5  
Upplagdden 2 juli 2015 

Blev riktigt intresserad av historia, mer än jag varit under hela mitt liv.  Denna guidning kan inte överträffas tycker jag! 
2015-06-30 

 
50årsfirarna  
  

En fascinerande presentation av en fascinerande person! 

Total värdering  

 
5 / 5  
Upplagdden 26 juni 2015 

Sture är en genuin entertainer som i sig, i denna kontext, förenar underhållandet med encyklopedisk kunskap om 
Bellman och den tid det begav sig.  
Regnet strilade ner men den ruggiga känslan försvann snabbt när Sture varvade upp. På grund av vädret förspordes 
en något avkortat show men den blev i stället 40 min längre. ..  
Tack för det. 
Skål och gutår Sture!  
2015-06-22 

 

http://kundrecensioner.ticketmaster.se/profiles/1617-sv_se/504552/profile.htm
http://kundrecensioner.ticketmaster.se/profiles/1617-sv_se/6160027/profile.htm
http://kundrecensioner.ticketmaster.se/profiles/1617-sv_se/412121/profile.htm
http://kundrecensioner.ticketmaster.se/profiles/1617-sv_se/10074195/profile.htm
http://kundrecensioner.ticketmaster.se/profiles/1617-sv_se/10003165/profile.htm


 
Jarmo59  
  

frånUpplands Väsby 
Kul och intressant! 

Total värdering  

 
5 / 5  
Upplagdden 20 juli 2014 

Sture, han var påläst. Mycket intressant, musiken och kulturvandringen kanon.  
2014-07-18 

 
Robert7  
  

frånStockholm 
Kultur på riktigt 

Total värdering  

 
5 / 5  
Upplagdden 27 juni 2014 

Är du intresserad av Bellman så ska du delta i detta!  Om du inte känner till C M Bellman så ska du delta också! 
Här får du en underhållande berättelse om Gamla Stan och dess koppling till Bellmans liv men också en hel del 
andra intressanta saker från 1700-talet.  
2014-06-25 

 
LisaLotta  
  

Mycket trevligt! 

Total värdering  

 
5 / 5  
Upplagdden 13 juni 2014 

Jag och min man hade en mycket trevlig kväll med den kunnige guiden Sture. Hans Bellmantolkningar var verkligen 
bra! Vi fick en bra bild av Bellmans liv, och de olika miljöerna som valts för att passa till sångerna var pricken över 
i:et. Kan verkligen rekommenderas.  

 

Annper  
frånStockholm 
Mycket trevlig rundvandring med den kunnige och musikaliske guiden Sture. 

Total värdering  

 
5 / 5  
Upplagdden 8 juni 2014 

Rekommenderar denna lite ovanliga tur i Gamla Stan med Bellman och Fredmans epistlar som huvudämne. Guiden 
kunnig och till sitt gitarrspel sjöng han för området rätta visor.  

 
Kvinna55  
  

frånIstorp 
Heltäckande! 

Total värdering  

 
4 / 5  
Upplagdden 6 augusti 2015 

Man får kunskap om både Bellman o Gamla Stan! 
Rekommenderas!  

  

http://kundrecensioner.ticketmaster.se/profiles/1617-sv_se/5653615/profile.htm
http://kundrecensioner.ticketmaster.se/profiles/1617-sv_se/328704/profile.htm
http://kundrecensioner.ticketmaster.se/profiles/1617-sv_se/1434100/profile.htm
http://kundrecensioner.ticketmaster.se/profiles/1617-sv_se/65441/profile.htm
http://kundrecensioner.ticketmaster.se/profiles/1617-sv_se/748252/profile.htm


 
Skoglund  
  

Lärorik och underhållande 

Total värdering  

 
4 / 5  
Upplagdden 9 juli 2015 

En intressant och lärorik vandring genom Bellmans stad. Som om att gå med en av hans vän.  

 

http://kundrecensioner.ticketmaster.se/profiles/1617-sv_se/1149147/profile.htm

