
 
 
Som Ambassadör för Juteborg High Tech Jute hälsar Magnus Rosén på Bangladesh 
Jute minister i egenskap av Culture meets Industry. 
 
 

 
 

BANGLADESH/
SRI LANKA TOUR
exclusive solo bass concert with 

Magnus Rosén -
one of top ten bass players
in the world!

An exceptional performance with newly 
composed music by Magnus Rosén,
mixing the nordic melancholy with
Swedish folk music and Bach!!!

”!e World Changes”
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På turné med basinstrumentet i bagaget åker ex Hammerfall´s Heavy Metal basist 
Magnus Rosén med två framstående affärskvinnor Christina Östergren och Else-
Marie Malmek till Bangladesh och Sri Lanka för att bana vägen för byggandet av 
ett hållbart samhälle via världens mest hållbara material - jute.  

Magnus Rosén (Culture meets Industry) som anses vara en av världens 10 främsta basister, använder kulturen 
som en brygga till industrin, i avsikt att skapa en bättre värld. Magnus är även Cultural director i 
IntersectionPoint och genomförde en fantastisk koncert på Skonaren Ingo i Marstrands hamn för 
IntersectionPoints – World Innovation Challenge 2015. Bland annat till Muhammad Yunus ära. Magnus är nu 
utnämnd till Jute ambassadör för att öka kunskapen kring materialets stora innovationspotential och för att 
skapa en hype.                                                                                                                                             

Christina Östergren, arkitekt, grundare Archidea, medgrundare till Juteborg AB, är även medgrundare till 
IntersectionPoint – World Innovation Challenge. Där är mantrat ”Diversity drives Innovation” för banbrytande 
innovation genom olika branscher och kulturer. 2015 års event genomfördes i Göteborg och på Marstrand med 
storheter som Professor Muhammad Yunus (Nobels fredspris 2006), Gunter Pauli (The Blue Economy) och 
IntersectionPoints partner Frans Johansson (The Medici Group). 

Else-Marie Malmek, systemvetare, grundare till Malmeken AB, medgrundare till Juteborg AB, har en gedigen 
bakgrund inom fordonsindustrin bl a Volvo Cars och är en erfaren projektledare för branschöverskridande 
forsknings- och innovationsprojekt. Else-Marie är även projektledare för JuteLight, ett forskningsprojekt inom 
lättviktsprogrammet LIGHTer arena, initierat av Juteborg AB med parterna Volvo Cars, Swerea SICOMP samt 
Högskolan i Borås. Syftet är att utveckla lätta och hållbara jutekompositer främst för fordonsindustrin, men även 
för bygg- och textilindustrin.  

Juteborg ( www.juteborg.se ) samverkar med Nobelpristagaren 2006 i fred Professor Muhammad Yunus.                     
I Bangladesh bor det 170 miljoner människor och ca en tredjedel är beroende av juteindustrin. Yunus inser att 
man kan lyfta 50 miljoner människor ur fattigdom om man lyfter jutet som material och skapar en 
”JUTEFFECT”. https://vimeo.com/108410457 

Kulturen, industrin och innovationen i den oförväntade och branschöverskridande trojkan som reser, skapar 
förutsättningar som ligger i tiden, och som är nödvändiga i hållbar utveckling för vårt klot. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Turnén startar den 5 april och bygger bron mellan 

                                                Sverige och Bangladesh  

                                                  Let´s walk the talk! 

 För mer information kontakta: 

Magnus Rosén          iam@magnusrosen.com                  
Christina Östergren   christina.ostergren@juteborg.se 
Else-Marie Malmek   else-marie.malmek@juteborg.se 

 


