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Pressrelease

En gränslös musikupplevelse med Stockholms Symfoniorkester
Tre av Sveriges bästa artister (som samtliga är kompositörer) och Jump4Joy, ställer sig på Nybrokajen 11 framför 
Stockholms Symfoniorkester under ledning av Nils-Gunnar Burlin, med nyskrivna arrangemang av Karl Ankar-
blom. SSO är en mycket uttrycksfull orkester med ett brett register från pop, musikal, folkmusik till opera och stora 
symfoniska verk. Ni får även höra Brahms Symfoni Nr 1. Se www.stockholmssymfoniorkester.se.

Galagalet – ett samspel som började 2007
Sommaren 2007 genomfördes Galagalet under bar himmel med eldartisterna Burnt Out Punks, Nordanstigs Spelman-
slag och Nordanstigs körer uppe i Hassela. Det otippade och storslagna evenemanget drog stående ovationer från en 
publik på över 1200 personer.  Galagalet producerades av Saskia Lagerbielke, som arbetat med produktioner som 
Rockbjörnen, Toner för Miljoner och nu senast, London The Musical. 

Detta är en gränslös och generös musikupplevelse utöver det vanliga. 
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Fredrik Kempe
En av sveriges främsta röst-
begåvningar framför sina grän-
söverskridande kompositioner och  
Schlagerframgångar som Cara 
Mia och Finally, men även klas-
siker som O Sole Mio. Fredrik 
har i princip skapat en egen genre 
där Opera och Disco möts, och 
medverkar i år som kompositor i 
Melodifestivalen med 2 låtar. En 
storslagen sångare.

www.fredrikkempe.se

Bouchra Iramdane
Sångerskan från Göteborg som 
slog knut på publiken under Gala-
galet 2007 med sin otroliga röst-
begåvning. Bouchra glider lekande 
lätt från opera och schlager till 
soulig pop som för tankarna till 
Erykah Baduh. Charm från Skåne 
och Exotik från Marocko. Det 
bästa från dessa världar möts i en 
färgrik sopran med scennärvaro 
värdig en diva från femtiotalet.

Ulf Sandström
Sångare, pianist och kompositör 
med parhästen Bo Gustafsson 
(sax) som tillsammans genom-
fört över 3000 konserter med 
Jump4Joy, och mottagit stående 
ovationer i London, Marseille, Par-
is och New Orleans. Båda nomi-
nerades i år för insatser i Svensk 
Blues. Jump4Joy medverkar med 
sin sedvanliga charm, humor och 
musikalitet. Ett av sveriges bästa 
live band, enligt DN. 
www.jump4joy.se


