PRESSEMELDING
Nobels Fredspriskonsert:
Matoma med stjernelag av gjesteartister på Fredspriskonserten
Oslo 8. desember 2017 – Da det ble kjent at EDM- favoritten Matoma skulle delta på den 24.
Nobels Fredspriskonsert, lovet den norske DJ og produsenten at han skulle ta med seg store
overraskelser til ære for publikum og prisvinneren. I dag løfter nordmannen på sløret og
annonserer hele tre gjesteartister som han vil dele scene med under sin opptreden på Telenor
Arena førstkommende mandag i Oslo. Becky Hill, SHY Martin og Rømans skal skape stor
stemning på scenen sammen med Matoma. Felles for alle er millioner av avspillinger på
strømmetjenester og topplasseringer på verdens hitlister.
Konserten vil ære årets fredsprisvinner, ICAN, som er tildelt årets fredspris for organisasjonens
arbeid med å synliggjøre de katastrofale humanitære konsekvensene av atomvåpen og få til et
traktatfestet forbud mot slike våpen.
"Jeg er utrolig stolt og beæret av å kunne fortelle at jeg skal delta på årets Nobels
fredspriskonsert," sier Matoma. "Jeg kommer til Telenor Arena i Oslo den 11. desember med
noen helt spesielle gjester, noen overraskelser, og som alltid, god stemning og kjærlighet!
Fredsprisen handler om å spre kjærlighet og som dere vet har det alltid vært mitt budskap. Jeg
er ydmyk og beæret over å bli invitert til å opptre på denne vakre og fantastiske konserten."
Becky Hill har markert seg som en av Storbritannias mest spennende artister og låtskrivere.
Hun etablerte seg raskt som en låtskriver med teft for hits med sin første topplassering på
britiske hitlister med 'Gecko (Overdrive)', et samarbeid hun gjorde med Oliver Heldens. Duoen
samarbeidet også på singelen 'Last All Night (Koala)'.
Her hjemme er samarbeidet med Matoma og utgivelsen av 'False Alarm' mest kjent. Et
samarbeid som resulterte i å bli plukket ut som 'Track of the Day' på Radio 1 hvor den har nådd
A-listen. Singelen har over 135 millioner avspillinger på Spotify alene og er raskt stigende
verden over. Becky Hill er en av vår generasjons største britiske poptalenter og mandag 11.
desember deler hun scenen med norske Matoma under Nobels fredspriskonsert.
https://www.youtube.com/watch?v=-DFApjlqANs

Videre bekreftes det i dag at det talentfulle stjerneskuddet fra våre naboer i Sverige, Sara
Hjellström bedre kjent som SHY Martin også kommer med Matoma til Oslo.
SHY Martin entret den globale scenen i 2016 som medvirkende artist og låtskriver bak Mike
Perrys 'The Ocean' – en låt som resulterte i Grammy-nominasjon og 1. plass i Sverige, samt
nådde Topp 20 i Australia, Østerrike, Nederland, Finland, Danmark, Sveits og Norge. Siden har
Sara Hjellströms musikk nådd flere milliarder avspillinger globalt via hennes egen katalog, som
inkluderer samarbeid med The Chainsmokers (All We Know), Kygo & Ellie Goulding (First Time),
Bebe Rexha (Not The One) og Astrid S (Bloodstream).
Hennes gjennombrudd og kometkarriere har resultert i en rekke utmerkelser og priser som
Grand Prize for Internasjonal suksess ved 2017 Denniz Pop Awards og Årets Gjennombrudd på
Svensk Publishers Awards.
"The Ocean" ble tildelt Spotify-prisen for "Most Streamed Song of the Year" og alt ligger til rette
for at 2018 skal bli SHY Martin sitt år. Men først skal hun altså delta under Fredspris konserten
med Matoma.
Siste stjerneskudd som blir med Matoma for å hedre fredsprisvinneren er multiinstrumentalisten, sanger, låtskriver og produsent RØMANS (UK). Kjent for å jobbe i kulissene
med artister som John Legend, Disclosure, Clean Bandit, Låpsley, Birdy, Naughty Boy, Jonas
Blue, Kwabs, og flere andre. Dette har resultert i over 1 milliard avspillinger og multi-platina i
flere territorier.
Det er med andre ord duket for storstilt fest, god stemning og kjærlighet når Matoma inntar
Telenor Arena førstkommende mandag.
Den 24. Nobels fredspriskonsert ledes av den internasjonalt anerkjente skuespiller, produsent
og aktivist David Oyelowo. På programmet står den amerikanske stjernen John Legend, det
populære danske bandet Lukas Graham, den kritikerroste svenske sanger- og låtskriveren Zara
Larsson, EDM- favoritten Matoma med gjesteartistene Becky Hill, SHY Martin og Rømans.
Videre deltar stjerneskuddet Sigrid og kompaniet Le PeTiT CiRqUe.
For ytterligere informasjon:
Bjørn Richard Johansen, Nobels Fredspriskonsert, pressekontakt, mobil +47 47 800 100 og e-post:
brj@firsthouse.no
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/

