Pressemelding
Siste toppartist klar for Nobels Fredspriskonsert:
LUKAS GRAHAM TIL DEN 24. NOBELS FREDSPRISKONSERT I OSLO 11. DESEMBER
2017
Oslo, 25. november 2017 – Lukas Graham, som fikk sitt internasjonale gjennombrudd i 2016 med
singelen «7 Years» og herjet hitlistene over hele verden, er klar for Nobels Fredspriskonsert. Lukas
Graham er blitt en av Danmarks største eksportsuksesser i nyere tid og blir omtalt som en dansk
sensasjon med enorm popularitet både i hjemlandet og internasjonalt. «7 Years» slo alt av tidligere
listeplasseringer for danske artister. I dag ble det klart at deres fengende soul-pop også skal fylle Telenor
Arena 11. desember. Her skal Lukas Graham opptre til ære for årets fredsprisvinner ICAN, som er tildelt
prisen for sitt arbeid med å synliggjøre de katastrofale humanitære konsekvensene av atomvåpen og
for sin innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.
– Låtene sitter klistret og de danske guttene har fått en hel verden til å synge med. 44 uker på VG lista
her hjemme og topp 10 i hele 11 land – inkludert Topp 3 plasseringer i USA, Storbritannia, Sverige og #1
i Canada, Australia og Danmark. Streamingtallene er astronomiske og de har solgt mer enn 2 millioner
eksemplarer over hele verden, sier konsertens produsenter Odd Arvid Strømstad og Kristian Kirkvaag.
Lukas Graham ble også nominert til Grammy i kategoriene «Record Of The Year», «Song Of The Year» og
«Best Pop/Duo Performance».
– Vi er svært glade for å kunne ønske Lukas Graham velkommen til årets Nobels Fredskonsert, sier Olav
Njølstad, direktør for Nobelinstituttet.
Danskene i Lukas Graham er blitt en musikalsk eksportvare av edleste merke, og lagt verden for sine
føtter. Nå inntar de også et celebert selskap av artister som kommer til årets Nobels Fredspriskonsert.
Topprekken av artister som skal lage et storslagent show til ære for fredsprisvinneren i Telenor Arena
den 11. desember består i år av Lukas Graham, John Legend, Zara Larsson, Matoma og Sigrid som alle er
bekreftet tidligere i høst. Videre skal det verdenskjente og ettertraktede barnekompaniet Le PeTiT
CiRqUe opptre med sitt show under Nobels Fredspriskonsert.
«De trives i stort format og har full kontroll. Dette er noe de har gjort mange ganger før og mestrer det
til det fulle. Et imponerende samspilt band, for anledningen utvidet med blåserekke, teller syv personer,
med Graham og bassist Magnum som utfyller hverandre til det fulle i sin fremtoning på scenen. Graham

er den fødte entertainer der han selvsikkert farer frem og tilbake over scenegulvet og aldri klarer å stå
helt stille.» Det skrev musikkmagasinet GAFFA etter at Lukas Graham opptrådde på Bergenfest 2016.
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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 opptrådt på 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/

