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Körsuccén tillbaka:

Tusentals körsångare intar Globen i We Are Voice-konserten 2019
Den 30 mars 2019 kommer hela Globen i Stockholm att fyllas av körsångare, när
körinitativet We Are Voice håller sin andra konsert i ordningen. Körsångarna utgör
huvudnumret i konserten där hela publiken sjunger, men med som gästartist finns
även Sarah Dawn-Finer. Publiken kan komma väl förberedda till konserten tack vare
We Are Voices körapp, där hela repertoaren läggs upp i god tid innan. Biljetterna till
konserten släpps fredagen den 31 augusti.
I november 2017 ägde den första We Are Voice-konserten rum – konserten där hela
publiken sjunger i stämmor tillsammans med gästartister. Tack vare We Are Voices körapp
där man både kan kommunicera med varandra samt hitta stämfiler och noter, kan publiken
öva alla låtar till konserten flera månader innan, och på så sätt få en ännu större
musikupplevelse.
─ Det var ju en helt galen idé egentligen – att inte ha någon publik, utan i stället fylla
Sveriges största arena med en massa körsångare som sjunger i stämmor. Men vi lyckades
väldigt bra och fick mycket positiv feedback från de som var där. Många har hört av sig
sedan dess och undrat när nästa konsert ska ske, säger Martin Rolinski, vd på We Are
Voice.
Förra året bestod gästartisterna av Tommy Körberg, Malena Ernman och Molly Sandén.
Denna gång kommer Sarah Dawn-Finer att förgylla konserten med sin närvaro. Fler
gästartister tillkommer, men visa av erfarenhet vet We Are Voice att det inte främst är
artisterna som lockar körsångarna.
─ Som körledare så vet jag att det roligaste körsångare vet oftast inte är själva
konserttillfället, utan snarare repetitionerna. Det visade sig därför vara ett lyckat koncept förra
året att ägna hela första akten åt att sjunga ihop hela arenan så att de förstod att de var en
enda kör, för att sedan i akt två bjuda in gästartisterna och musicera tillsammans med dem,
säger Fredrik Berglund, musikansvarig på We Are Voice.
Biljetterna till We Are Voice-konserten släpps den 31 augusti och kostar 595 kr. I priset ingår
även We Are Voice-appen och tillgång till konsertrepertoaren i form av digitala noter och
stämfiler. Biljetter kan köpas på www.livenation.se.
För mer information, kontakta:
Maria Sachs, kommunikationsansvarig We Are Voice, tel: 0733-67 66 56,
maria.sachs@wearevoice.se
Högupplösta pressbilder kan laddas ned här.

We Are Voice grundades 2017 och 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, 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. Läs mer på www.wearevoice.se och Facebook.

