Pressrelease

Benny Anderssons Orkester ger sig ut på vägarna igen!
BAO på sommarturné 2019 med Helen Sjöholm och Tommy Körberg
Efter drygt två års uppehåll är det dags för Benny Anderssons Orkester, tillsammans med Helen Sjöholm
och Tommy Körberg, att ge sig ut på Sveriges vägar igen. Under 8 kvällar bjuds det upp till dans på
natursköna spelställen, och som trogna fanbärare för folkparkskonceptet gör BAO succé hos både den
dansglada BAO-publiken och folkparks- & semestergäster som gärna lyssnar på konserten i det gröna,
med en picknickkorg nära till hands. Biljetterna släpps imorgon, den 6 december!
Den första plattan släpptes 2001 och har följts av ytterligare 7 studioalbum. Listan är lång, och hits som
Vår Sista Dans, Du Är Min Man och Fait Accompli har blivit moderna klassiker!
Under sommaren 2016, kort innan BAO:s senaste sommarturné, var det dags för orkesterns senaste skiva
”Mitt hjärta klappar för dig” att släppas, innehållande bland annat streaming-hiten ”En natt i
Köpenhamn”. Musiken är som vanligt skriven av Benny Andersson, och för texterna står Björn Ulvaeus
med gästspel från Frida Hyvönen.
Förutom kapellmästaren Benny Andersson (dragspel, piano) består BAO av Kalle Moraeus, Leif Göras, Olle
Moraeus och Perra Moraeus (fiol m.m. som tillsammans utgör välrenommerade folkmusikgruppen Orsa
Spelmän), Göran Arnberg, tramporgel, Janne Bengtson, flöjt, Per Grebacken, saxofon & klarinett, Jogga
Ernlund, kontrabas, Calle Jakobsson, tuba, Leif Lindvall, trumpet, Lars Rudolfsson, dragspel, Jörgen
Stenberg, trummor & percussion, samt Helen Sjöholm och Tommy Körberg på sång.
BAO – turnéplan 2019
25 juli – Göteborg, Trädgårdsföreningen
26 juli – Helsingborg, Sofiero
27 juli – Kalmar, Skälby Gård
28 juli – Linköping, Bergs slussar

31 juli – Leksand, Sammilsdalsgropen
1 augusti – Eskilstuna, Sundbyholms slott
2 augusti – Stockholm, Skansen
3 augusti – Trosa, Tullgarns slott

Biljettinformation
Biljetter säljs via www.blixten.se/bao samt www.eventim.se, 0771-130 150
OBS: Se upp för ohederliga andrahandsförsäljare – vänd dig till arrangören om du är osäker!
Vuxen (fr.o.m. 18 år) 600 kr

Ungdom (13 – 18 år) 300 kr

Barn under 13 år går in gratis

Observera att det är ståplats. Ett begränsat antal stolar finns att hyra på plats i vissa städer.
I några av städerna går det även bra att ta med sig en egen stol (av tältstolstyp!) in på området, i mån av
plats. Lokala föreskrifter gäller.
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