PRESSINFORMATION 2019-10-29

TV-sänd julkonsert från Vingåkersbygden på julafton
Genom ett gott samarbete mellan Vingåkers kommun och lokala företagare har kommunen fått
möjlighet att arrangera en julkonsert med välkända artister som sedan kommer att sändas i
TV4 kl. 20.00 på julafton.
– Framtidstron i Vingåkersbygden finns. I resten av Sverige dras det ner på kulturarbete men
i Vingåker ser vi att det är ett viktigt område och gör tvärtom. Vi stärker det. Får vi ännu fler
elever att välja vår kulturskola eller vilken skola som helst i kommunen så är denna konsert
finansierad för kommunens del, säger Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande (S).
– Det är en lysande satsning där näringsliv och kommun går ihop för kommunens bästa, säger
Charlotte Prennfors, oppositionsråd (M) i Vingåkers kommun.
Det kommer att ges två konserter för allmänheten den 21 december i Västra Vingåkers kyrka
som sedan kommer att klippas samman till en konsert som visas i TV4 på julafton. Ansvaret
för den konstnärliga ledningen vilar på kommunens kulturskolechef Fred Sjöberg och naturligtvis
kommer elever från Vingåkers kommuns kulturskola att ingå i konserterna tillsammans med
orkester, kör och kända artister.
– Jag är glad att Vingåker är en kommun som trots ekonomiska utmaningar satsar på kulturen.
Särskilt roligt är det att näringslivet har visat sådant engagemang. Det här är möjligt bara genom
att kommunen och näringslivet gör det tillsammans. Och dessutom är jag, som så ofta, imponerad
av hur snabbt och professionellt de medarbetare som berörs direkt tog sig an planering och
förberedelser när den här möjligheten dök upp, säger Ralf Hedin, kommunchef.
Vi väntar nu på de sista detaljerna kring artisterna som kommer att medverka. Mer information
kommer inom kort.

Strålande jul i Vingåkersbygden
21 december kl. 16.00 och 19.00 i Västra Vingåkers kyrka
Tv-sändning 24 december TV4 kl. 20.00
Biljetter till försäljning kommer att finnas på Ticketmaster.se samt lokalt
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