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TV4 sänder We Are Voice-konsert
Den 4:e november skedde något unikt på Friends Arena i Stockholm. Tre namnkunniga artister – Tommy Körberg, Malena Ernman och Molly Sandén – mötte en
fjärde artist i en gemensam konsert: den 4 000 personer starka kören, vilket var alla i
publiken. Konserten spelades in och sänds på TV4 den 10 januari 21:00 under namnet
”En kör full av stjärnor”.
We Are Voice startades 2017 av vännerna och musikerna Martin Rolinski, Fredrik Berglund
och Simon Ljungman. Konceptet består dels av en ny digital plattform som ska underlätta
vardagen för körsångare och körledare, och dels av ett nytt annorlunda konsertformat där
publiken är artisten och artisten är publiken. Inför den stora We Are Voice-konserten i höstas
på Friends Arena, kunde man därför ladda ner We Are Voice-appen gratis. I appen fanns alla
låtar för konserten, komplett med noter och stämfiler. Varje besökare kunde repetera i förväg
och kom på så sätt förberedd till konserten.
─ Hela idén med att göra publiken till en kör med fyra stämmor var ju lite galen – det har
ingen annan gjort förut så vitt vi vet. Men eftersom alla kunde repa sina stämmor via appen i
förväg så funkade det över förväntan och vi har fått mycket positiv respons, både från
artisterna som tyckte det var en oerhört mäktig känsla med så mycket support i låtarna, men
framför allt från sångarna i publiken, säger Fredrik Berglund, körledare och musikansvarig på
We Are Voice.
We Are Voice-konserten består av två delar där första akten leds av Simon Ljungman och
Fredrik Berglund. Här sjunger arenan ihop sig för att förstå att de är en kör. I andra akten
ansluter gästartisterna Tommy Körberg, Malena Ernman och Molly Sandén. Med på
konserten är även ett 10-mannaband, samt en stor huskör. We Are Voice initiativtagare har
nu stora planer för framtiden.
─ Konserten i höstas var en slags kick-off för vad som komma skall. Under 2018 vill vi
digitalisera hela körrörelsen! Det som först var en konsertapp har nu släppts i en fullversion
som både fungerar som en community för körer, en musikspelare där man kan lägga in egna
arrangemang och en musiktjänst där man kan streama musik. Körsångarna utgör en av
Sveriges största folkrörelser, och det är på tiden att de får ta del av ny, modern teknik som
gör det både lättare och roligare att sjunga, säger Martin Rolinski, vd på We Are Voice.
We Are Voice-appen kan laddas ned gratis på AppStore och Google Play. Musiktjänsten kan
tills vidare provas kostnadsfritt. Läs mer på www.wearevoice.se och följ de senaste
nyheterna via Facebook.
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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 samt att ta del av körarrangemang och högkvalitativa
övningsfiler via en app som kan laddas ned gratis till smartphones och läsplattor. I konceptet ingår även en årligt återkommande
körkonsert. We Are Voice samarbetar med Sveriges Körförbund. Läs mer på www.wearevoice.se och Facebook.

