Sigrid til Nobels Fredspriskonsert 2017
Det norske stjerneskuddet Sigrid Raabe er den tredje artisten som
er klar for Nobels Fredspriskonsert 11. desember i Telenor Arena.
OSLO/NORGE, 5. oktober 2017 – Sigrid Raabe topper det internasjonale
gjennombruddsåret med å delta på Nobel Fredspriskonsert 2017 i desember. Da Sigrid
slapp ”Don’t Kill My Vibe” tidligere i år, ble den raskt utropt til ”den hotteste låta i verden
akkurat nå”.

Sjelden har en norsk låt spredd seg så raskt som det ”Don’t Kill My Vibe” gjorde i februar
i år. I løpet av tre døgn hadde den over én million avspillinger på Spotify, og satte fart
oppover hitlistene i Norge, Australia, Skottland og England. Den gjorde seg raskt
bemerket i popverden, og legenden Elton John pøste på med superlativer. “Sigrid er en
ny skandinavisk popsangerinne som kommer til å klatre på listene med sin nye singel,”
spådde han på musikknettstedet Amazon Music. ”Med en høyspent vokal og massiv lagpå-lag-produksjon kommer hun til å sette et digert merke etter seg i poplandskapet. Jeg
absolutt elsker den,” skrøt Elton John.
Dette var ikke den eneste kanten Sigrid høstet lovord fra. Prestisjefylte musikkmagasiner
som Billboard, NME, The Guardian, Newsweek og Entertainment Weekly har trukket
henne frem som en av artistene de har mest tro på i framtida og BBC erklærte i mai at
hun er på ”enveiskurs mot popens stjernehimmel, og hun tar det på strak arm”. I mai ble
hun også presentert av Apple Music som deres nye ”Up Next”-satsning.
”Sigrid står bak en av årets desidert beste pop låter. Vi er veldig glade for å ha henne med
hos oss i hennes store gjennombruddsår. Sigrid har et ungt publikum som vi ønsker skal
delta i feiringen av årets fredsprisvinner, enten det er i Telenor Arena, gjennom TV eller
YouTube hvor man enn måtte være i verden” sier Odd Arvid Strømstad i Warner Bros. Og
Kristian Kirkvaag i Gyro som er produsentene av Nobels Fredspriskonsert.
Sigrid kommer nå på listen over kjente artister som har deltatt på Nobels
Fredspriskonsert som Paul McCartney, Alicia Keys, Rihanna, Sting, Andrea Bocelli, Tina
Turner, Ellie Goulding, Kygo og A-ha.

I løpet av 2017 har Ålesund-jenta fulgt opp suksessen fra debutsingelen med låta ”Plot
Twist”, som nå bidrar sterkt til hennes nærmere 100 millioner avspillinger fordelt på alle
strømmetjenestene.
«Det er en stor ære å få spille på en så viktig konsert med et stort internasjonalt
publikum. Jeg gleder meg til å lytte og lære og det skal bli fantastisk å opptre på Nobels
Fredspriskonsert!», sier Sigrid Raabe.
Et intenst år med utallige konserter og opptredener på noen av verdens største
festivaler, som Glastonbury og Reading Festival, avsluttes nå med Fredspriskonserten.
John Legend og Alan Walker er allerede bekreftet til Nobels Fredspriskonsert og flere
artister vil presenteres fremover.
For ytterligere informasjon:
Bjørn Richard Johansen, pressekontakt, mobil + 47 47 800 100 og e-post: brj@firsthouse.no
For kontakt med Sigrid:
Petroleum Records v/ Kim Paulsen, mobil +47 91 32 57 03 og e-post:
kim@petroleumrecords.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-prizeconcert-billetter/933231

For mer informasjon om Nobel Fredspriskonsert: se http://nobelpeaceprizeconcert.com/
For mer informasjon om Nobels fredspris: se https://www.nobelpeaceprize.org/no/

