
ALDRIG ENSAM SHOW
- EN FÖRESTÄLLNING SOM RÄDDAR LIV



I Aldrig Ensam Show lyfter Charlie Eriksson och Kristofer Greczula på locket till psykisk
ohälsa, något av det mest tabubelagda som finns. De får det komplicerade ämnet att bli
enkelt och hanterbart och ger konkreta verktyg som kan rädda liv. 

Under föreställningen berättar Charlie om sina personliga erfarenheter av psykisk ohälsa, 
om självmordsförsöket som ledde till vård i respirator och om sin väg tillbaka till livet igen. 

Kristofer, som också lidit av psykisk ohälsa, lämnar ingen oberörd när han bland annat
framför sin egen låt You’re not Alone, som kommit att representera organisationen Aldrig
Ensam. 

Charlies gripande, men trots allt hoppfulla historia, och Kristofers fantastiska talang som
musiker skapar en stämning som trollbinder och ger minnen för livet. 

Aldrig ensam show



Aldrig ensam
En ideell organisation som startades av Charlie Eriksson 2013 för att 
bidra till en mer öppen dialog kring psykisk ohälsa. Syftet är att sprida 
information och kunskap för att bryta tystnaden och alla tabun. För alla 
kan drabbas. Antingen själv eller som anhörig. 

Aldrig Ensam lever under mottot att ingen ska behöva leva med psykisk 
ohälsa i hemlighet. Charlie är en stor förebild för många och som lyckats 
sätta ord på ett så tabubelagt ämne som psykisk ohälsa. Aldrig Ensams 
Facebooksida har på kort tid blivit en mötesplats för drabbade och deras 
anhöriga, där hundratusentals människor delar med sig av råd och 
erfarenheter på sidan, varje vecka. Nu utvecklar Aldrig Ensam 
sin verksamhet med en rehabiliteringsgård, telefonstöd samt nya olika 
vägar för att sprida budskapet vidare.

Ingen ska behöva leva med psykisk ohälsa i hemlighet.



År 2013 drabbades Charlie av en djup depression och gjorde flera 

självmordsförsök som nästan kostade honom livet. När han kämpade mot den 

psykiska ohälsan vågade han inte berätta för någon att han var sjuk, istället höll 

han allting hemligt för att slippa skämmas.

I slutet av 2013  öppnade han upp hemsidan Aldrig Ensam som är ett 

informationsprojekt om psykisk ohälsa. Han ville dela med sig av sina erfarenheter 

och fylla igen det hål som fanns på internet där enkel information om psykisk 

ohälsa saknades. 

Idag är Charlie flerfaldigt prisad entreprenör och efterfrågad föreläsare. Han delar 

med sig av sina erfarenheter runt om på scenerna i Sverige. Hösten 2017 utkom 

boken Aldrig Ensam som snabbt klättrade upp på topplistorna.

CHARLIE ERIKSSON



Kristofer gjorde redan som barn succe ́ i talangtävlingar med sina 
Michael Jackson-tolkningar. När han var 16 år fick hans rockband 
Damn Delicious ett skivkontrakt med Lionheart. Det ledde till 
spelningar på ̊ stora svenska festivaler, bland annat välkända 
Sweden Rock Festival. 

Kristofer är numera bosatt i Stockholm där han har fått en 
fantastisk start på ̊ sin solokarriär som han inledde förra året. 
Singel nummer 2, You’re Not Alone, är skriven när Kristofer själv 
led av psykisk ohälsa. Den har redan över 7 miljoner streams på 
Spotify och har sålt guld i Sverige. 

Kristofer har spelat mycket runt om i landet, men även varit i USA 
och spelat på anrika ställen i New York. 

Kristofer Greczula



Sagt om showen
"Kan vara det bästa jag någonsin sett, hade gåshud under 

hela showen. Så mycket att ta lärdom av!" 

"De musikaliska inslagen av Kristofer är på högsta 

världsnivå!" 

"Otroligt obeskrivlig bra show som berörde mig så enormt 

mycket!" 

"Allt som sades på showen berörde mig djupt in i själen! 

Tack!" 

"Jag är så tagen efter denna show. Bästa spenderade 

pengarna på länge!" 



Vårturné 2019
Kalmar, Kalmarsalen
Växjö, Kulturhuset Palladium

Uppsala, UKK
Gävle, Centralteatern

Nyköping, Nyköpings Teater
Linköping, Forumteatern
Borås, Sagateatern

Hässleholm, Kulturhuset
Lund, Lund Stadsteater
Karlskrona, Konserthuset

Köping, Teater Forum
Vara, Vara Konserthus

Halmstad, Halmstad Teater
Varberg, Arena Varberg
Göteborg, Lorensbergsteatern

Stockholm, Ocarsteatern
Östersund, OSD
Sundsvall, Tonhallen

Höstturné 2019
28/10 Luleå, Kulturens hus
29/10 Umeå, Folkets Hus

5/11 Örebro, Hjalmar Bergman Teatern
6/11 Norrköping, Hörsalen

11/11 Lund, Stadsteatern

18/11 Falkenberg, Falkhallen
19/11 Göteborg, Lisebergshallen

25/11 Visby, Wisby Strand

2/12 Stockholm, Oscarsteatern
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