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Biljettrusning till Jakob Hellman - nu
växer höstens turné
I över 30 år fick fansen vänta. Men den 8 januari i år släppte Jakob Hellman
sitt andra album, "Äntligen borta". Hösten 2021 blir det stor Sverigeturné
och biljettintresset har efter Hellmans succé i Så mycket bättre under hösten
och nya skivan varit stort. Nu släpps ytterligare turnédatum.
Det kommer bli hela 32 oförglömliga kvällar i höst med en av den svenska
pophistoriens mest älskade artister. Som om det inte är mer än nog så tar
Hellman med sig sin vän Mattias Alkberg på turnén.

Han kom från ingenstans och förändrade allt. I alla fall om man med
”ingenstans” menar den lilla norrländska byn Vuollerim och med ”allt” menar
riktningen för svenskspråkig popmusik. Jakob Hellman slog igenom med
buller och bång 1989 då hans debutalbum ”… och stora havet” släpptes. Låtar
som ”Vara vänner” och ”Hon har ett sätt” introducerade ett nytt sätt att skriva
låtar på svenska, med sina ordrika texter och ett uttryck bestående av lika
delar naivitet och melankoli.
Med sitt ”… och stora havet” skrev Jakob Hellman både om spelreglerna för
svensk pop och in sig själv i historieböckerna. Kent, Håkan Hellström och
Veronica Maggio är alla artister som är svåra att tänka sig utan de dörrar
Jakob Hellmans debutalbum öppnade. Skivan listas om och om igen som en
av de bästa någonsin när landets musikhistoria ska sammanfattas. Men det
blev också hans enda.
Myterna kring Jakob Hellman och var han tog vägen efter det stora
genombrottet är många. Trots den korta karriären är Jakob Hellman en av den
svenska pophistoriens mest älskade och saknade artister.
Nu är det dags för en ny berättelse. Berättelsen Artisten som försvann är nu
förbytt i Artisten som kom tillbaka. Att det andra albumet var efterlängtat är
tre decenniers största underdrift. Skivan gick direkt upp i topp på albumlistan
och in som A-rotation hos P4.
Här ser du Jakob Hellman 2021:
6/10 Skellefteå Sara Kulturhus
7/10 Luleå Kulturen Hus
8/10 Umeå Idunteatern
9/10 Sundsvall Tonhallen
14/10 Uppsala Katalin
15/10 Uppsala Katalin
16/10 Gävle Gasklockorna
17/10 Norrköping Flygeln
22/10 Falun Magasinet
23/10 Bollnäs Kulturhus
29/10 Karlstad Nöjesfabriken
30/10 Örebro Conventum
31/10 Stockholm Cirkus
1/11 Stockholm Cirkus EXTRA

3/11 Vara konserthus
4/11 Värnamo Gummifabriken
5/11 Borås Åhaga
6/11 Kalmar Kalmarsalen
9/11 Visby, Visby Strand EXTRA
11/11 Trollhättan, Folkets Hus EXTRA
12/11 Västerås Konserthus
13/11 Jönköpings Kulturhuset Spira
17/11 Halmstad Teater
18/11 Nyköping Culturum
19/11 Malmö Slagthuset
20/11 Helsingborg SeaU
24/11 Växjö konserthus
25/11 Karlskrona Konserhusteatern
26/11 Göteborg Storan
27/11 Göteborg Storan
28/11 Göteborg, Storan EXTRA
Med på turnén tar Jakob Hellman sin norrbottniske kollega och vän Mattias
Alkberg. En av landets mest produktiva och kritikerrosade artister. Under
våren 2021 aktuell med nytt album. Han sjunger också på Hellmans nya
album.
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United Stage Artist är Skandinaviens ledande turnéproducent och
bokningsagentur för artister.
Tillsammans med Copenhagen Music och United Stage Norge bildar vi United
Stage Group - ett nordiskt livebolag för dagens och morgondagens stjärnor.

Företaget representerar över 180 artister exklusivt mot konsertmarknaden
och genomför över 2000 konserter årligen. United Stage Artist har en
trettioårig historia med bas i Stockholm. Artisterna är uteslutande
skandinaviska och många representeras i hela världen. Turnéverksamheten är
United Stage Artists kärna, grund och största affärsområde, totalt verkar
bolaget inom fyra närbesläktade affärsområden: Turnéverksamhet,
Konsertarrangemang, Artistmanagement och Företagsevents/B2B.
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