
Theresa Andersson – musikalisk konstnär 

Den gotländska sångerskan, låtskrivaren och multimusikanten Theresa 

Andersson har bott och verkat som artist i New Orleans i över 20 år. 

Hon är känd för sin alldeles personliga och fulländade musikstil, och 

sina trollbindande energifyllda liveframträdanden.  

 

När Theresa Andersson växte upp som liten flicka hemma i Silte på södra 

Gotland, hade hon två idolbilder på väggen, den ena var på Tina Turner, och 

den andra var av Carola Häggkvist. Kanske var det därför lite av en 

barndomsdröm som gick i uppfyllelse, när barndomsidolen Carola senare i 

livet kom och hälsade på henne i New Orleans, och de två uppträdde 

tillsammans i en magisk konsert på Norska sjömanskyrkan i New Orleans 

2007. Ett uppträdande som upprepades sommaren därefter, på hemmaplan i Visby på Almedalens scen, där 

de sjöng en duett. Det var också under SWEAs världsmöte i New Orleans 2005, som deltagarna fick njuta av 

artisten Theresa Andersson, då hon gjorde en strålande show och avslutdade med några svenska sånger, 

som gick rakt in i våra svenska hjärtan.  

Under sin tid som musiker i New Orleans har Theresa etablerat sig på stadens högt ansedda musikscen som 

en unik artist, fått många utmärkelser, och bland annat uppträtt med Stevie Wonder på New Orleans Jazz and 

Heritage Festival. Hon har under åren utvecklat sitt artistskap, och experimenterar gärna med ny teknik. Med 

ett antal loop-pedaler, fiol och gitarr gör Theresa Andersson musik som är en blandning av folkmusik, soul 

och pop. Själva idén till hennes enmansband, kom till när hon insåg att hon inte hade råd att betala 

flygbiljetter för ett helt band, då hon så gärna ville turnera i Sverige. Tekniken kan ses i hennes framträdande i 

det egna köket med ”Na Na Na”, utlagt som video på youtube sommaren 2008. Klippet blev snabbt mycket 

populärt, och har idag nästan en och en halv miljon visningar. Videon fungerade även som en effektiv form av 

marknadsföring av albumet "Hummingbird, Go!", som gavs ut 2009 och förde till Theresa Anderssons riktiga 

genomslag som soloartist. 

De senaste årens framgångar har tagit 

henne till allt från gigantiska amerikanska 

talkshower som Conan O´Brien och Craig 

Ferguson, till svenska tv-program som 

Veckans konsert i SVT, Sommarkrysset, 

Go´kväll, Nyhetsmorgon och Doobidoo. 

Framträdandet i Conan O’Briens talkshow 

fick stående ovationer av så väl 

programledare som publik. Under 2009 

och 2010 turnerade Theresa Andersson 

mer eller mindre oavbrutet. Under 2011 

ägnade Theresa sig åt att spela in ett nytt 

album,”Street Parade”. Liksom förra 

gången är det gotländske Tobias Fröberg som producerat, och precis som tidigare gjordes det i New Orleans. 

Plattan ”Street Parade” släpptes i mars 2012, och har i New Orleans nominerats för en Grammy Award för 

årets bästa album. 
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