
 

 
 

 LIFESTYLE MUSIC 
David Strömbäck 

När livet går fort är det viktigt att våga stanna upp 
och reflektera över sin tillvaro.  

Jag vill med min musik och mellansnack förmedla 
vardagsfilosofiska tankar och ställa viktiga frågor. 

Samtidigt vill jag  sprida hopp och uppmuntra till att 
våga utmana sig själv - att leva sitt eget unika liv. 

Sandhedsvägen 56 
64510  Nämpnäs  
Finland 

Bokningar och prisförfrågan: 
Tel : + 358 (0)500669551 
info@davidstromback.fi 

www.davidstromback.fi 
 

 

David Strömbäck 

Bästa arrangör 

 

BERÖR 
Musik som 

sosom 



 
 

 

 

Koncept 
Välj det som passar 

Trubadur David 

Gitarr, sång och prat. Passar bra 
för mindre grupper och 
sammanhang. 

Duo-gig 

Tillsammans med en annan 
musiker bjuder vi på en 
programkväll. 

Storsångs David 

Stora mäktiga ballader där jag 
använder min ”stora röst” 
tillsammans med en pianist. 

Lifestyle band  

Tillsammans med mina 
professionella musiker spelar vi 
på allt från bryggor och kyrkor 
till konsertlokaler och festivaler. 

Mitt i livet vid 43 års ålder stormar musiken in i mitt 
liv. Ett liv som var intensivt med familj, företag och 
långa tunga arbetsdagar. Musiken blev en terapi för 
mig. En terapi som kom att forma mitt fortsatta liv! 

Sedan starten 2005 har jag träffat och fått samarbeta med 
många duktiga musiker, producenter och arrangörer. Jag har 
fått spela in 5 egna CD produktioner. Intervjuats av tidningar, 
radio och TV. Lyckats få in min musik på radions spellistor och 
haft förmånen att få uppträda i många olika sammanhang.  

Jag har hela tiden varit tvungen att lära mig nya saker och tänja 
mina gränser för att klara av nya utmaningar. Ett fantastiskt 
spännande uppdrag. 

Ett uppdrag där jag vill dela med mig av min erfarenhet från 
mina roller som pappa, make, företagare och yrkesverksam 
terapeut.  

Jag lyfter fram begrepp som långsamhet, tystnad, tålamod, 
enkelhet och riktar focus på ett enklare sätt att tackla den 
stressiga vardagen. 

”I den moderna samhällsströmmen flyter vi omkring 
och iakttar hur rastlösheten, oron och egoismen får 
fotfäste. Den kraftiga strömmen för oss allt längre 
bort från den källa där vi kunde uppleva trygghet, 
lugn och harmoni.” 

ÄR DET DAGS ATT BÖRJA SIMMA MOTSTRÖMS? 

Föreningar, företag, organisationer, kyrkor 
eller privata festligheter. Behöver du en 
stunds tankeväckande underhållning för 
dig och dina gäster?      

För den lyssnande publiken 
ande publiken 

 


