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Klart med samtliga artister för Strålande jul i Vingåkersbygden
– Jag är oerhört stolt och glad över att kunna presentera en härlig julkonsert med så många
fantastiska artister. För Vingåkersbygden är det en oerhört viktig positionering att kunna få
komma ut till hela Sverige på den bästa av sändningstider. Jag har haft förmånen att leda
liknande satsningar runt om i världen och att nu få göra det i Vingåker är en stor positiv
utmaning. Att dessutom som kulturskolechef i kommunen ha glädjen att ha med runt 50 barn
och ungdomar från vår egen Kulturskola känns oerhört inspirerande. Denna satsning är också
ett bevis på hur fint en kommun och ett lokalt näringsliv kan samarbeta, säger Fred Sjöberg,
kulturskolechef i Vingåker och konstnärlig ledare för julkonserten.
Medverkande:
Artisterna Charlotte Perrelli, Chris Kläfford och THE MAMAS är släppta sedan tidigare.
Tillkomna artister:
Bohuslän Big Band – Storband som genom åren har spelat med internationella jazzgiganter som
bland annat Gregory Porter och Maria Schnedier samt medverkat i produktioner med Jill
Johnson, Samuel Ljungblahd och Solala.
Örebro Kammarkör – Omkring 40 sångare som har erfarenhet av att framföra alltifrån renässansmusik till moderna körmusik. Kören har under åren genomfört en mängd radio och TVinspelningar och även varit kör på flera svenska versioner av Disneyfilmer.
Annika Herlitz – Musikalartist som bland annat har gjort röstrollen som snödrottningen Elsa i
den svenskspråkiga versionen av Disneys film Frost. Just nu aktuell i musikalen ”En värsting till
syster” på Chinateatern i Stockholm.
Joel Annmo – Tenor med examen från Operahögskolan i Stockholm och flera stora roller som
bland annat Pastore och Spirito i L’Orfeo vid Drottningholms Slottsteater.
Görgen Antonsson – Riksspelman som har spelat i slottssammanhang såväl som på spelmansstämmor runt om i Sverige och på de stora konserthusscenerna. Spelar till vardags i banden
Draupner och Engmans kapell.
Vingåkers kulturskola – Ett femtiotal barn och unga från Kulturskolans verksamhet som kommer att medverka med sång och dans.
Kapellmästare Pelle Ankarberg och dirigent är Fred Sjöberg.
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 på Ticketmaster.se samt Vingåkers bibliotek

Kontakt:
Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande, 070 570 96 75, anneli.bengtsson@vingaker.se
Ralf Hedin, kommunchef, 0151 192 61, ralf.hedin@vingaker.se
Fred Sjöberg, kulturskolechef, 070 317 14 43, fred.sjoberg@vingaker.se
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