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Världsartister till Brunkebergstorg när
TAK och SUS presenterar gemensamt
nöjesprogram
TAK har under våren storsatsat på klubb med internationella bokningar. Nu
höjs ambitionsnivån ytterligare inför sommaren, där grannarna Stockholm
Under Stjärnorna och TAK tillsammans skapat ett kvalitativt och
namnkunnigt nöjesprogram för de båda takterasserna över Brunkebergstorg.
Bakom satsningen står Stockholmsprofilerna Victor Sanchez och Julio
Chichelnitzky under ledning av TAKs nya VD Henrik Jacobsen.
Tak hade redan förra året en aktiv och levande musikprofil men har inför

årets sommarsäsong gått samman med grannen SUS för att erbjuda ett brett
och omfattande musik- och nöjesprogram. Ett flertal större konserter och
klubbar är planerade med artister som Timbuktu & Damn, Mr Ties, Maurice
Fulton, Aurora Halal och Cymande. Därefter fylls programmet på av både
internationella och lokala DJs. “Det känns både roligt och naturligt att arbeta
tillsammans med Victor på SUS. Vi har hämtat inspiration från hur en
musikfestival är uppbyggd, och skapat olika ytor med olika teman där
besökare kan röra sig fritt emellan. På det här sättet blir de båda terrasserna
del i ett större sammanhang som inbjuder till nya möjligheter att jobba med
musikprogrammering” säger Julio Chichelnitzky
“Jag tror att de båda varumärkerna tillsammans utgör ett komplement till
varandra, och det känns naturligt att hitta nya samarbetsformer. Vi jobbar
hårt på att fortsätta utveckla produkterna och jag är väldigt stolt över det
som vårt team tagit fram för årets säsong. Nu hoppas vi bara på vädret!”
avslutar Henrik Jacobsen, VD för Restaurang TAK och verksamhetsansvarig för
Stockholm Under Stjärnorna.

Om TAK
TAK drivs av Petter Stordalens hotellgrupp Nordic Hotels & Resorts,
tillsammans med bl.a. grannhotellen At Six och Hobo, The Thief Oslo,
Copperhill Åre, Yasuragi Hasseludden, Skt Petri Köpenhamn. Hotellen och
restaurangerna är en del av Urban Escape Stockholm som växer fram i
kvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg. 5
fastigheter, 4 gator och 2 torg med kontor, hotell, handel, restauranger,
mötesplatser och servicetjänster.
www.tak.se
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