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Sven Ingvars firar 65 och ger sig ut på en
efterlängtad jubileumsturné! Sven
Ingvars – ”En liten bit av Värmland”
Genom att vid albumsläppet 2019 påstå att ”Ingenting är som förut, allt är
som vanligt” gav Sven Ingvars av idag en sanningsenlig beskrivning av livet,
och sett i backspegeln rymmer just den raden hela Sven Ingvars karriär i sin
hand, även det märkliga året 2020 inräknat. I 65 år har bandet varit på
genomresa i människors hjärtan och letat sig hela vägen in i folksjälen. Nu är
blicken fäst vid framtiden och jubileumsåret 2021 ska firas med en
landsomfattande turné!

Sven Ingvars – En liten bit av Värmland
- "En liten eller stor bit av Värmland eller Sverige, det låter jag andra avgöra, men
det beskriver på sätt och vis precis vad vi är, vi är sprungna ur den värmländska
myllan och det varken ska eller vill vi tvätta bort. Allt det vi är, allt vi har varit ska
rymmas i det vi gör nu. Ett jubileum ser jag som en sorts summering av den
energi, kärlek, själ och hjärta alla tidigare medlemmar i bandet bidragit med, jag
tror att det är det som gör att vi vibrerar än idag och således lever vidare”, - säger
Oscar Magnusson, frontfigur i bandet sedan 2017.
Sven Ingvars låtskatt är enorm, och kanske är det variationen, det musikaliskt
genreöverskridande som gjort att så många från olika generationer tagit till
sig just musiken och den genuina spelglädjen bandet besitter. Sven Ingvars
har alltid gått sin egen väg, raka som krokiga, och samlat intryck från sin
samtid och skapat något alldeles eget och unikt av det. Inför höstens turné är
en skattkista öppnad, innehållande historia, musik, rekord, floppar och tankar
från 50-tal till 2020-tal. Ett helt liv i musikens tjänst.
Sven Ingvars släppte nya låten ”Röda trådens slut” på nyårsafton som ett
första led i årets firande och den har fått ett mycket varmt välkomnande av
publiken. ”Röda trådens slut” spelas flitigt på radion och har blivit Sven
Ingvars 54:e(!) låt att gå in på Svensktoppen.
Och av allt att döma, kommer det mer ny musik under året!
Sven Ingvars kommer att kunna ses live på följande platser under hösten
05 nov Halmstad - Halmstad Teater PREMIÄR
06 nov Kungsbacka - Kungsbacka Teater
07 nov Vara - Vara konserthus
08 nov Göteborg - Lorensbergsteatern
12 nov Kalmar - KalmarSalen
13 nov Jönköping - Jönköpings Konserthus
20 nov Karlskrona - Konserthusteatern
26 nov Linköping - Konsert & Kongress
27 nov Växjö - Växjö Konserthus
03 dec Visby - Wisby Strand
04 dec Västerås - Västerås Konserthus
10 dec Stockholm - Rival
11 dec Stockholm - Rival

12 dec Stockholm - Rival
17 dec Karlstad - Löfbergs Arena
18 dec Karlstad - Löfbergs Arena
07 jan Malmö - Malmö Arena
Biljetterna släpps fredag 9 april kl.10:00 och köps via lifeline.se samt lokala
biljettombud.
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1997 startade Lifeline sin verksamhet i lokalerna på Linnégatan 89 i
Stockholm. Från början var bolaget inriktade på management-verksamhet och
uthyrning av studio för artister och producenter. Sedan dess har
verksamheten utvecklats och från 2009, arbetar Lifeline som exekutiv
producent inom teater, konsert och turnéverksamhet – både i Sverige och
utomlands.
Idag representerar Lifeline ett brett spektrum av olika artister och
underhållare inom musik, komik, teater och uppträdanden. Läs allt aktuellt på
www.lifeline.se
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