
 
Spännande trio åker på julturné 

Musikalstjärnan Emmi Christensson, stjärnviolinisten Christian Svarfvar och den 
legendariske musikprofilen Anders Berglund kommer under november-december ge sig 
ut på en rejäl turné i kyrkor och konsertsalar runt om i Sverige med programmet: 

I Vintertid 
 - en stämningsfull julkonsert - 

Emmi berättar att trion redan förra året gjorde en ”test-spelning” i Falkenberg som föll 
fantastiskt bra ut, det var fullt till sista plats i Falkenbergs Kyrka och superlativen haglade 
efteråt. 
Det här gav blodad tand och nu står närmare 25 konserter i turnéplanen. 

Vi kommer att bjuda på julens allra vackraste musik, berättar Christian, blandat med hits 
från musikalvärlden, musik av Benny Andersson, filmmusik m.m. 

Det är en ynnest att få jobba med de här stjärnorna, konstaterar Anders - Emmis 
underbara sopranröst och Christians förtrollande violinspel kan bara sluta i succé. 

________________________________________________________________________________ 

Emmi Christensson har med sin röst förtrollat publiken i musikaler såsom Sound of music, 
West Side story, Les Miserables och framför allt som Christine i Fantomen på Operan. En 
roll hon gjorde två år på West End i London och ett år på Cirkus i Stockholm. Emmi har 
även gjort rösten till Belle i den nya filmatiseringen av "Beauty and the beast" och förra 
året så deltog hon i Melodifestivalen med låten Icarus. 



Christian Svarfvar, en av Sveriges och kanske Europas främsta violinister.  
Med examen från Kungl. Musikhögskolan och Juilliard School of Music i New York skördar 
han framgångar vart han än kommer. Nu senast i en inspelning med London Philharmonic 
Orchestra där han bl.a framför Bruchs violinkonsert. 

Anders Berglund, en av Sveriges ledande musikprofiler under närmare 50 år. Han har 
dirigerat så gott som alla svenska symfoniorkestrar och inte minst som dirigent för 
Melodifestvalen under många år, medverkat i ”Så ska det låta” i över hundra program 
samt en av initiativtagarna till ”Svenska Stjärnor”, en konsertserie i Berwaldhallen 
tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester där han varit med och producera och 
dirigera inte mindre än 27 produktioner under 15 års tid. 
Anders var även den som hade flest lyssnare bland SOMMAR-värdarna 2018. 

______________________________ 

För pressbilder och mer info: https://www.acemusic.se/i-vintertid/ 
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