Pressrelease onsdag den 29 april 2009
Sissel Kyrkjebø åker på julturné!
För drygt tio år sedan inledde Sissel Kyrkjebø sina Julkonserter i Sverige och under
flera år turnerade hon med bl.a. Triple & Touch och Oslo Gospel Choire. Man
genomförde konserter i de stora svenska arenorna. De senaste åren har Sissel
besökt Sverige för flera utsålda turnéer och hon är idag en av de mest populära
artisterna. Hennes unika och vackra röst har lett henne till samarbete med många av
de absolut största artisterna över hela världen. Hon har samarbetat med såväl
Luciano Pavarotti, Pacido Domingo och José Carreras och delat scen med bl.a. Céline
Dion, Sting och andra artister. Hon har gästat både David Letterman och Good
Morning America.
Under flera år har Sissel haft tanken att återigen samla ett antal svenska artister och
bjuda på en julkonsert utöver det vanliga och nu är det äntligen dags. Tanken är att
framföra en högkvalitativ konsert där julen och dess budskap står i centrum och till
sin hjälp har Sissel samlat några av de mest kända och populära artisterna i både
Sverige och Norge för att ge sig ut på gemensam turné.
Krister Henriksson
Få skådespelare har en sådan tyngd och karisma som Krister Henriksson. Sedan flera
år är han dessutom ”Wallander” med hela svenska folket. Krister kommer att vara
”Julvärd” för konserten och bl.a. framför texter kring julen.
The Real Group
En banbrytande a cappella grupp som genom sin unika stil och höga kvalité fått en
stor publik i Sverige och stora delar av världen.
Medlemmar:
Anders W Edenroth
Katarina Henryson
Anders Jalkeus
Emma Hjerling
Peder Karlsson
Orsa Spelmän
Började samarbetet med Benny Andersson 1987 och man fick en jätteframgång med
låten ”Födelsedagsvals till Mona”. Sedan dess har man flitigt turnerat och spelat in
skivor. Orsa spelmän är unika i sitt framförande av den svenska spelmansmusiken.
Gruppen ingår numer också i Benny Anderssons orkester.
Medlemmar:
Nicke Göthe
Olle Moraeus
Pererik Moraeus
Larsåke Leksell
Leif Göras

Odd Nordstoga
Är en norsk artist som haft stor framgång i sitt hemland. Hans första soloalbum
”Luring”
sålde över 160 000 exemplar. Odd kommer att medverka på Sissels nya skiva som
släpps i höst.
Trondheimsolisterna
En 15 personer stark stråkensemble som hösten 2008 Grammynominerades.
Turnéplan: Strålande Jul
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Kalrskrona, Telenor Arena
Linköping, Cloetta Center
Jönköping, Kinnarps Arena
Örebro, Conventum Arena
Skövde, Skövde Arena
Malmö, Malmö Arena
Stockholm, Ericsson Globe
Karlstad, Löfbergs Lila Arena
Luleå, Coop Arena
Umeå, Umeå Arena
Sundsvall/Timrå, Eon Arena
Gävle, Läkerol Arena

Med reservation för eventuella ändringar.
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