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Radiofavoriten Pernilla Andersson på
sommarturné med ny musik
Turné och nytt album. Så ser sommaren 2021 ut för Pernilla Andersson och
det blir efterlängtade konserter på klassiska sommarscéner som S/S
Blidösund och Slussens Pensionat bland många andra.
Pernilla Andersson, en av våra starkaste kvinnliga artister släpper albumet
”Samma dag som Elvis” den 27 augusti. Smakprov finns ute redan nu med
singeln ”Weatherman” som följer upp ”Samma dag som Elvis" och”Koltrast vid
Haväng” som blev en långkörare på radio förra sommaren.

"– Weatherman är en hyllning till alla som jobbar med konstnärliga yrken.
Upprinnelsen till låten kom en dag när jag satt i bilen med JJ Cales ”Anyway
the wind blows” i stereon. Med två inställda turnéer i bagaget tänkte jag på
alla milen, skratten, uppoffringarna, hundåren och känslan av att vilja dra
saker lite längre för att se var livet kan landa. Jag tänkte också att vissa yrken
blir ett kall mer än ett aktivt val, oavsett om det gäller att bli präst eller
musiker” säger Pernilla Andersson
Här ser du Pernilla Andersson sommaren 2021
16/7 Borgholm, Kackelstugan
17/7 Mörkö, Idala Café & Lanthandel
23/7 Uppsala, Parksnäckan
24/7 Odensbacken, Vinöns Värdshus
25/7 Orust, Slussens Pensionat
26/7 Orust, Slussens Pensionat
30/7 Tvååker, Strömma Farmlodge
31/7 Löderup, Solhällan
4/8 Stockholm, S/S Blidösund
5/7 Stockholm, S/S Blidösund
28/8 Svärtinge, Skrikhult
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United Stage 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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