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Molly Sandén ansluter till We Are Voice-konserten
Den 4 november intas Friends Arena i Stockholm av körsångare som tillsammans
bildar världens största kör. De kommer att hålla en konsert tillsammans med
gästartisterna Tommy Körberg, Malena Ernman och Sofia Karlsson. Ny i gänget är
artisten Molly Sandén. För att underlätta inlärningen inför konserten åker We Are
Voice även på turné i Sverige under september och oktober och ger gratis workshops
i Stockholm, Västerås, Örebro, Uppsala, Gävle, Karlstad och Göteborg.
We Are Voice är en ny digital plattform för körer och ett initiativ som grundades 2017 av
vännerna Martin Rolinski, Simon Ljungman och Fredrik Berglund – alla av dem erfarna
musiker. De har olika bakgrunder inom branschen men det som förenar dem är kärleken till
körer och stämsång. Målet med konserten på Friends Arena i november är att försöka slå
världsrekord i stämsång, tillsammans med gästartisterna Tommy Körberg, Malena Ernman,
Sofia Karlsson, och nu även Molly Sandén.
− Vi är jätteglada över att Molly med sin fantastiska röst och utstrålning också ville hänga på.
Det är ju ett galet äventyr det här egentligen; vad jag vet så har ingen annan förut gjort en
konsert där publiken är artisterna, och artisterna är publiken. Så vi hoppas att så många
körsångare som möjligt därute vill dela den här upplevelsen med oss, säger Martin Rolinski,
vd och en av initiativtagarna till We Are Voice.
Tack vare gratisappen We Are Voice kan man öva in alla låtar till konserten i god tid – där
ligger nämligen samtliga noter och även stämfiler samlade. Repertoaren består bland annat
av Anthem, Fix You, Caravan of Love och Änglamark. Men även om det finns många
fördelar med appen, så är ändå syftet med den att uppmuntra till fysiska musikmöten. Därför
ger sig Martin, Simon och Fredrik ut på en We Are Voice-turné under september och
oktober.
− Nu startar upplevelsen och resan inför Friends-konserten, och oavsett om man köpt biljett
ännu eller ej så är alla välkomna att hänga med på våra öppna repetitioner. Under en timme
ger vi en workshop där man får sjunga några av låtarna från konserten och höra mer om We
Are Voices spännande planer framöver, säger Fredrik Berglund, körpedagog och en av
initiativtagarna till We Are Voice.
Turnéplan We Are Voice:
Uppsala, 25 september kl 18-19, Uppsala Musikklasser, Seminariegatan 1
Västerås, 27 september kl 18-19, Fryxellska skolan, Stora Gatan 57-65
Stockholm, 2 oktober kl 20-21, Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5
Göteborg, 2 oktober kl 19-20:30, Annedalskyrkan, Albin Holms Backe 10
Örebro, tis 3 oktober kl 17-18, Örebro universitet, Fakultetsgatan 1
Karlstad, ons 4 oktober kl 17:30-18:30, Sundstaaulan, Sävegatan 7

Workshopen är gratis. Ingen föranmälan krävs.
Följ We Are Voice på Facebook och läs mer på hemsidan.
För mer information, kontakta:
Maria Sachs, pressansvarig We Are Voice, tel: 0733-67 66 56, maria.sachs@wearevoice.se
We Are Voice är en ny digital mötesplats för körer och körledare. We Are Voice underlättar vardagen för Sveriges alla körer
genom att erbjuda ett smidigare sätt att kommunicera med varandra, och erbjuda körarrangemang och högkvalitativa
övningsfiler. I konceptet ingår även en årligt återkommande körkonsert på Friends Arena. We Are Voice samarbetar med
Sveriges Körförbund. Läs mer på www.wearevoice.se och www.facebook.com/wearevoice.
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Publiken kommer att delas in i fyra olika stämmor (sopran, alt, tenor och bas) som är
placerade tillsammans inne i arenan.
Du behöver inte vara medlem i en kör för att vara med på konserten.
Den första akten består av en repetition av hela repertoaren – för att få alla i arenan att
förstå att de är en kör. I den andra akten kommer gästartisterna in och sjunger med.
För att repetera låtarna till konserten laddar du ned gratisappen We Are Voice där alla
noter och stämfiler ligger.
Biljetterna kostar från 349 kr och finns att köpa på www.friendsarena.se.
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We Are Voice är ett koncertkoncept och en ny digital mötesplats för Sveriges körsångare
och körledare.
Syftet med We Are Voice är att stärka svensk körsång.
Den digitala mötesplatsen finns i form av en app som kan laddas ned gratis i AppStore
och i Google Play. I appen finns alla noter till konserten samt stämfiler tillgängliga för
inlärning.
We Are Voice samarbetar med Sveriges Körförbund.
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