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Sveriges främste mentalist och
tankeläsare är äntligen tillbaka - Henrik
Fexeus är att lita på
Just när du trodde du var säker! Sveriges främsta mentalist och tankeläsare är
äntligen tillbaka. Efter att ha turnerat för utsålda hus med föreställningarna
”SinnesCirkus”, ”I Ditt Huvud” och ”BOX”, har Henrik Fexeus låtit våra
huvuden få vila. Men nu är det återigen dags för Henrik att utmana vår
verklighetsuppfattning med sin mest häpnadsväckande show hittills - ”Henrik
Fexeus är att lita på”. Föreställningen har storslagen premiär den 21
oktober på Rival i Stockholm och åker sedan landet runt från Ystad i söder till
Östersund i norr fram till jul.

Henrik Fexeus insisterar att han går att lita på, men frågan är om vi kan tro
ett ord av vad han säger. Räkna med att ingenting är som det verkar när
Henrik intar scenen. Är dina tankar verkligen dina egna? Kan du lita på dina
sinnen? "Henrik Fexeus är att lita på" får dig både att skratta och dra efter
andan, i en show som inte liknar något annat. En sak är i alla fall säker: En
kväll med Henrik är en kväll som du sent kommer att glömma.
Turné hösten 2020:
21 okt – Stockholm, Rival 19.30 PREMIÄR!
23 okt – Borås, Sagateatern 19.30
24 okt – Malmö, Slagthuset MMX 19.30
25 okt – Ystad, Ystads Teater 17.00
06 nov – Linköping, Crusellhallen 19.30
13 nov – Karlstad, Scalateatern 19.30
14 nov – Uppsala, Uppsala Konsert & Kongress 19.30
15 nov – Stockholm, Rival 17.00
16 nov – Göteborg, Lorensbergsteatern 19.30
18 nov – Göteborg, Lorensbergsteatern 19.30
20 nov – Jönköping, Kulturhuset Spira 19.30
21 nov – Kalmar, KalmarSalen 19.30
22 nov – Växjö Konserthus 17.00
27 nov – Västerås Konserthus 19.30
28 nov – Örebro, Hjalmar Bergman 19.30
29 nov – Vara, Vara Konserthus 17.00
04 dec – Lund, Lunds Stadsteater 19.30
05 dec – Norrköping, Flygeln 19.30
06 dec – Gävle, Gävle Konserthus 17.00
12 dec – Södertälje, Estrad 19.30
13 dec – Östersund, Storsjöteatern 17.00
Biljetter:
Biljetter till "Henrik Fexeus är att lita på" släpps idag torsdag 6 februari kl
10.00 via lifeline.se samt lokala biljettombud.
Regi:
Morgan Alling
Föreställningslängd:
90 minuter utan paus

Producent:
Lasse Karlsson, Lifeline, lasse.karlsson@lifeline.seMichael Henriksson,
Lifeline, michael.henriksson@lifeline.se
Marknad:
Cherie Glover, Lifeline
cherie.k.glover@lifeline.se, 08-509 077 33
Bifogat högupplösta bilder för nedladdning, för mer information och kontakt
med Henrik Fexeus hör av er till PR Beyond:
Helene Wigren
Tel: 070-7527605
helene.wigren@prbeyond.se

1997 startade Lifeline sin verksamhet i lokalerna på Linnégatan 89 i
Stockholm. Från början var bolaget inriktade på management-verksamhet och
uthyrning av studio för artister och producenter. Sedan dess har
verksamheten utvecklats och från 2009, arbetar Lifeline som exekutiv
producent inom teater, konsert och turnéverksamhet – både i Sverige och
utomlands.
Idag representerar Lifeline ett brett spektrum av olika artister och
underhållare inom musik, komik, teater och uppträdanden. Läs allt aktuellt på
www.lifeline.se
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