PRESSEMELDING
Stjernekamp vinner Adam Douglas på scenen med Matoma:
Adam Douglas stepper inn grunnet snøproblemer i London
Fotos av Adam Douglas: https://www.dropbox.com/sh/dm7wzlvq88q1jm0/AACmiUultgPFvyWdjZF2TfQJa?dl=0
Oslo 11. desember 2017 – Stjernekampvinner Adam Douglas har på kort varsel stilt opp og spiller med
Matoma i dag på Nobels Fredspriskonsert på Telenor Arena. RØMANS, fra England, er forhindret fra å
kunne delta på grunn av kansellert fly. Adam Douglas er multitalentet som kom dundrende inn fra
sidelinjen og vant folkets hjerter og seiret i NRK Stjernekamp tidligere i høst. I dag trer den folkekjære
amerikaneren igjen inn fra siden med opptreden på Nobel Fredspriskonsert med Matoma. Her skal de
sammen fremføre låten «On in a million» som også blir navnet på Matoma sitt album som skal
lanseres i mars neste år.
- Når vi i dag tidlig fikk beskjed om at snøvær skapte problemer ringte jeg til Adam Douglas for å spørre
han om han kunne trå til på kort varsel, forteller Matoma. Douglas og Matoma, Tom Stræte Lagergren,
ble kjent tidlig i høst etter at Douglas spilte «False Alarm» i det andre programmet av Stjernekamp.
Adam Douglas fremførte også «False Alarm» i finalen av Stjernekamp. Siden har de møttes og spilt
sammen i studio i Oslo, og skal nå i kveld spille på Nobels Fredspriskonsert på Telenor Arena.
Matoma skal, sammen med sine gjesteartister Becky Hill, SHY Martin og Adam Douglas, opptre til ære
for årets fredsprisvinner ICAN, som er tildelt prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale
humanitære konsekvensene av atomvåpen og for sin innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike
våpen. Matoma og hans gjesteartister trer nå inn i et celebert selskap av en rekke store artister som har
fått æren av å få hylle fredsprisvinnere gjennom årene, som Paul McCartney, Alicia Keys, Rihanna, Sting,
Andrea Bocelli, Tina Turner, Ellie Goulding, Kygo, A-ha med flere.
«Adam Douglas imponerte mange da han gikk fra sjanger til sjanger i Stjernekamp og vant. Vi er veldig
glade for å få han med på svært kort varsel.», sier Odd Arvid Strømstad og Kristian Kirkvaag som er
produsentene for konserten.
I kveld vil han igjen fylle norske TV-skjermer og ikke minst en Telenor Arena med sin fantastiske stemme
og scenepersonlighet, når han sammen med Matoma skal hedre årets fredsprisvinner med et show fylt
av god stemning og kjærlighet.
Matoma har tidligere uttalt: – Jeg er utrolig stolt og beæret av å kunne fortelle at jeg skal opptre på
årets Nobels Fredspriskonsert. Jeg kommer til Telenor Arena 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 av å bli invitert til å opptre på
denne flotte og fantastiske konserten.
Den 24. Nobels Fredspriskonsert ledes av den internasjonalt anerkjente skuespilleren, produsenten og
aktivisten David Oyelowo. På programmet står den amerikanske stjernen John Legend, det populære
danske bandet Lukas Graham, den kritikerroste svenske sanger- og låtskriveren Zara Larsson, EDMfavoritten Matoma med gjesteartistene Becky Hill, SHY Martin og Adam Douglas. Videre deltar
stjerneskuddet Sigrid og kompaniet Le PeTiT CiRqUe.
Link til fotos og bakgrunn på Adam Douglas:
https://www.dropbox.com/sh/dm7wzlvq88q1jm0/AACmiUultgPFvyWdjZF2TfQJa?dl=0

For ytterligere informasjon:
Bjørn Richard Johansen, Nobels Fredspriskonsert, pressekontakt, mobil +47 47 800 100 og e-post:
brj@firsthouse.no
Adam Douglas
Manager, Jon F. Leiulfsrud, mobil 919 08 070, e-post: jon@compro.no
Matoma
Manager, Andrew Jackson, e-post: andrew@miltonarcher.com og mobil +1 310 309 1787

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/

