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Helen Sjöholm till Helsingborg Arena i
höst
Helen Sjöholm beger sig ut på Sverigeturné tillsammans med ett
sexmannaband i höst. Den 26 november kommer de till Helsingborg Arena.
Under 25 år av framgångar på scen och skiva, samt i TV, film och i radio, har
Helen tidigare aldrig gjort ett soloalbum med nyskrivet material. Men
i september i fjol släpptes albumet En ny tid. I höst åker hon ut på en
Sverigeturné tillsammans med ett sexmannaband och 26 november kommer
de till Helsingborg Arena.

- Efter att ha snickrat ihop plattan En ny tid under våren 2020, coronasäkert
med musikanter som skickade in filer eller kom in var och en för sig till
studion, har jag längtat SÅ efter att få blåsa in "live-luften" i de här nya
låtarna. Det är mycket man längtar efter. Publikens sorl, förväntan, den
gemensamma upplevelsen och musicerandet på plats, långt bort från Teams
och Zoom. Här och nu-känslan. Jag ser fram emot att hitta en skön blandning
av låtar, de nya med de gamla och kanske även något otippat. Att äntligen få
åka ut med det här bandet och möta publiken blir en FEST! säger Helen
Sjöholm.
En ny tid, som producerats av Andreas Dahlbäck, är ett mycket personligt
album där Helens eget avtryck märks tydligt och som rymmer specialskrivet
samt handplockat material. Paulina Palmgren och Jonatan Järpehag har
bidragit med flest låtar. Bland övriga låtskrivare märks bland andra Anna
Ternheim och Andreas Mattsson. En låttext är baserad på en krönika (!) av
Linda Skugge. Soundmässigt går det att associera till singer-songwriters, vare
sig de var verksamma i Kalifornien på 70-talet eller finns i Stockholm i dag,
och rötter i den svenska visan.
•

Helsingborg Arena 26 november 2021

•

Biljetterna släpps 4 juni.

Medverkande:
Helen Sjöholm
Andreas Dahlbäck - slagverk
Rickard Nilsson - piano
Jerker Odelholm - bas
Ola Gustavsson - gitarr
Lovisa Samuelsson - cello, m.m.
Erik Arvinder - violin, m.m.
För mer information:
Christian Määttä presskontakt Blixten, christian.maatta@blixten.se
Bertil Alm, projektledare Helsingborg Arena & Scen AB, 073-231 14 09

Helsingborg Arena – Ett hus. Tusen upplevelser!

Njut av en stjärnspäckad show och landets främsta artister, heja fram
favoritlaget och gå på konferens. Helsingborg Arena är en plats som sjuder av
liv och rörelse året om. Med service i toppklass, trevlig miljö och
promenadavstånd till centrum är Arenan en perfekt mötesplats för alla åldrar.
Köp snacks och fika i våra välfyllda kiosker och låt kvällen börja i restaurang
som erbjuder svalkande drycker och god mat av utvalda råvaror. Köp biljetter
och läs mer om våra evenemang på www.hbgarena.se.
Helsingborg Arena ingår i Helsingborg Arena & Scen som är ett av Nordens
större kultur- och evenemangsbolag. I bolaget ingår också Helsingborgs
stadsteater, Helsingborgs Konserthus, Sofiero slott och slottsträdgård,
utomhusscenen Grytan samt evenemangsenheten. Helsingborg Arena & Scen
ägs av Helsingborgs stad och har cirka 200 medarbetare. VD för bolaget är
Max Granström.
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