John Legend til Nobels Fredspriskonsert 2017:
Prisvinner, platina artist og sangskribent John Legend klar for Nobels
Fredspriskonsert 11. desember
Oslo 26. september 2017 – Verdensstjernen John Legend, tidligere vinner av Oscar, Grammy og Tony
priser, er klar for Nobels Fredspriskonsert. Konserten går av stabelen på Telenor Arena den 11.
desember som en hyllest til årets fredsprisvinner.
Legend opptrådde med stor suksess under Nobels Fredspriskonsert i 2006 og kommer nå
tilbake, fortsatt like aktuell. Listen over verdensstjerner som har deltatt på Nobels Fredspriskonsert er
lang, og inkluderer storheter som Paul McCartney, Alicia Keys, Rihanna, Sting, Andrea Bocelli, Tina
Turner, Ellie Goulding, Kygo og A-ha.
"Vår evne til å overskride grenser - å samarbeide for å fordrive hat med kjærlighet, utrydde vold og i
stedet søke rettferdighet - er det som bringer oss nærmere en fredelig fremtid," sier Legend. "Som artist
og kunstner, aktivist og far, føler jeg meg beæret og ydmyk over å få muligheten til å delta under årets
Fredskonsert og bruke min stemme som talsmann for fred som en motvekt til global uro."
"Vi er begeistret over å kunne ønske John Legend velkommen tilbake til Norge og årets Nobels
Fredspriskonsert», sier Olav Njølstad, direktør for Det Norske Nobelinstitutt. "Hans sterke og
innflytelsesrike stemme, både på og utenfor scenen, vil bidra til å spre budskapet om fred til vårt globale
publikum».
Sanger, sangskribent og aktivist John Legend har vunnet 10 Grammy Awards, en Oscar, en Golden Globe
og en Tony pris i sin karriere. I 2016 lanserte Legend sitt kritikerroste studioalbum "Darkness and Light",
det femte i rekken, og har turnert med utsolgte konserter over hele verden. Legend er også en av
stifterne av Get Lifted Film Co., et film og tv produksjonsselskap basert i Los Angeles. Get Lifted Film Co.
er produsent for HBO-dokumentaren "Southern Rites", pop nettverk dokumentar serien "Sing It On",
WGN America's serien "Underground" og filmer som "Southside With You" og "La La Land”. I 2015 tok
Legend initiativet til #FREEAMERICA-kampanjen; en kampanje som er utformet for å endre den
nasjonale agendaen i USA og påvirke til endringer i det amerikanske straffesystemet.

John Legend er den andre artisten som er offentliggjort som artist på årets Nobel Fredspriskonsert,
sammen med den tidligere annonserte EDM-superstjernen Alan Walker. Flere artister vil bli annonsert i
de kommende uker.
For ytterligere informasjon:
Bjørn Richard Johansen, Nobel Fredspriskonsert, pressekontakt, mobil +47 47 800 100 og e-post:
brj@firsthouse.no
For presseakkreditering:
For mer informasjon om Nobels Fredspriskonsert, presseakkreditering og alle billetthenvendelser,
vennligst send e-post til pressekontakt brj@firsthouse.no eller besøk www.nobelpeaceprizeconcert.com
Søk om akkreditering via www.nobelpeaceprizeconcert.com
Kort om Nobels Fredspriskonsert
Nobels fredspris omtales som den mest prestisjefylte prisen i verden, og er blitt delt ut til storheter som Mor
Teresa, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. og Erkebiskop Desmond Tutu. Nobels Fredspriskonsert avholdes
alltid 11 desember og er en musikalsk hyllest til årets Nobels Fredsprisvinner som får prisen utdelt i Oslo den 10.
desember. Det er 24. gang Nobels Fredspriskonsert arrangeres, og den er gjennom flere år blitt distribuert til
gjennomsnittlig hundre millioner husstander gjennom global TV-distribusjon. Konserten vil også i år bli streamet
live på YouTube. Det verdensledende interaktive innholdsstudioet, Digital Domain, er den offisielle virtuelle
partner for Nobels Fredspriskonsert. De står bak live streaming av konserten og distribuerer høydepunktene i 360
VR (www.digitaldomain.com). Utøvere fra hele verden er stolte av å bli med på å feire denne viktige begivenheten.
En rekke verdensstjerner har tidligere deltatt under konserten, inkludert Sir Paul McCartney, Alicia Keys, Rihanna,
Sting, Andrea Bocelli, Tina Turner, Ellie Goulding, Kygo, Kylie Minogue, Oprah Winfrey, Will Smith, Meryl Streep
blant mange andre. Konserten arrangeres som et bidrag til å spre kunnskap om Nobels Fredspris og årets vinner.
Den foregår i Telenor Arena og ble første gang arrangert i 1994. Billetter til konserten er lagt ut for salg og kan
bestilles via http://www.ticketmaster.no/artist/nobel-peace-prize-concert-billetter/933231
For mer informasjon om Nobels Fredspriskonsert: se http://nobelpeaceprizeconcert.com/
For mer informasjon om Nobels Fredspris: se https://www.nobelpeaceprize.org/no/

