
Pressbilder:
www.strandbaden.se/om-oss/press-pressbilder/

Om hotellet:
Traditionen går långt tillbaka i tiden för Falkenberg 
Strandbad. Redan 1937 stod den första byggnaden klar på 
samma plats där det nuvarande hotellet ligger. Ett besök på 
Falkenberg Strandbad förknippades med stil och flärd. Ty-
värr brandhärjades hotellet men byggdes åter upp.  Under 
80-talet drevs Strandbaden av Falkenbergs kommun, men 
hotellet förföll allt mer.

Till slut blev det en skamfläck för Falkenberg och kommu-
nen gav i slutet av 80-talet klartecken till ett nytt hotellpro-
jekt. Efter två års byggnation hade man byggt ihop hotellet 
med Klitterbadet och invigningen skedde i april 1992. Det 
är således detta hotell man idag kan betrakta från alla håll 
utmed den vidsträckta sandstranden.  

15 mars 2011 tog Ess hotell över och hotellet genomgick 
en förvandling från ett traditionellt konferenshotell till en 
kolonial pärla vid havet. Och grundtesen finns kvar från 
1937, att besökarna förknippas med stil och flärd.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Nilsson, VD Falkenberg Strandbad
Telefon: +4670 603 99 99
Email: anders.nilsson@strandbaden.se

Falkenberg Strandbad tar ton med soul på stranden

I den nya stora musiksatsningen SoulNites, bjuder Falkenberg Strandbad 
på underhållning av högsta klass. Med start i höst ger välkända artister och 
nya stjärnskott på den svenska soul- och discohimlen besökarna spännande 
och fartfyllda musikupplevelser på en av Sveriges vackraste stränder.

- Det finns redan en stark kulturell tradition i Falkenberg. Nu finns det ytterligare en 
anledning att resa hit året om för att njuta av sand och soul, säger Anders Nilsson 
vd på Falkenberg Strandbad.

Målet med SoulNites är att sätta Falkenberg Strandbad på musikkartan och 
etablera hotellet som den självklara scenen i Västsverige. Flera kända artister 

är redan bokade, till exempel LaGaylia Frazier och Sabina Ddumba. Inträde till showerna är fritt - 
både för hotellets gäster och andra musikintresserade. 

Startskottet går den 5 september då Falkenberg Strandbad besöks av soulstjärnan Sabina Ddumba. 
Därefter uppträder nya artister på valda helger under resten av året.

Mer information och aktuellt program presenteras löpande på http://www.strandbaden.se 
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