
De två sista åren fick Cornelis Vreeswijk nobben överallt.
Idag är Cornelis  en älskad nationalskald och poet.
Två år före sin död fick han nobben av alla skivbolag och hade inga 
jobb. ”När Cornelis kom hem till Sverige från sin frivilligexil i Köpen-
hamn hade han vare sig nånstans att bo eller en krona på fickan. ”
”Vi fick börja från början,  med en trasig själ, som hade massor kvar att 
ge”, säger Silas Bäckström nära vän och producent som producerat 
musik Tv och shower med Sveriges största artister i decennier.
Silas reser nu runt med sin insidestory om Cornelis – Rumlaren och 
Poeten. Med sig på resan har han trubaduren Anders Lago , en av de 
bästa  Cornelistolkarna, som sjunger Cornelis sånger både omfamnan-
de och drabbande.
”Jag vill ge en så hel bild jag kan av en stor poet och trasig människa. 
Cornelis levde ju ett både självförbrännande och fantastisk liv. 
Jag följde honom genom nästan hela karriären, samt producerade 
hans sista två skivor, när alla andra tackat nej, och var med hela vägen 
till slutet”.
Detta är min historia om Cornelis som gav oss några av våra mest
älskade sånger, säger Silas Bäckström

För frågor och för att boka er egen föreställning, 
maila förfrågan till: cornelis@eventex.se

Mer info hittar du på: www.eventex.se/cornelis

CORNELIS
ÄLSKAD RUMLARE 

OCH NATIONALSKALD

En unik berättelse, i ord och ton,  
om vår nationalskald och hans livsöde. 

Av och med Silas Bäckström, Cornelis manager och vän 
och trubaduren Anders Lago.

AFFISCHER/”REKLAMBLAD”
A4

”Vi fick ”besök” av Cornelis Vreeswijk. Åtminstone kändes det så när Silas Bäckström och Anders Lago berättade om Cornelis och framförde en del av hans oförglömliga visor.”Kulturföreningen i Österåker

”En högeligen uppskattad och mycket 

lyckad föreställning i en fullsatt lokal.”

PRO Katarina

”Bra föreställning och framförande. Folk var förtjusta. 
Absolut värdefull både musikaliskt och berättarmässigt” 
SPF Mälaröarna

”Programmet var superproffsigt och mycket 

uppskattat. Silas presentation av Cornelis 

liv och leverne präglades av utomordentligt 

kunnande och stort engagemang.. Man upp-

levde det som att Cornelis fanns i rummet.” 

Syrenparken


