
Glenmark, Eriksson och Strömstedt bjuder in ERIC GADD som special guest på sommarens 
turné 

 
Sveriges okrönte soulkung Eric Gadd firade i fjol 30 år som artist med att bland annat släppa 
två helt nya singlar - ”Stay Away från mig” och ”Önskar att du ser”. Att Eric är en extremt 
uppskattad liveartist är ingen hemlighet och vi kan nu gladeligen meddela att han gör GES 
sällskap som special guest på sommarens stora turné!


-  Det här året andas ”allt på en gång”, lite som en ketchupeffekt. Men för mig känns det bara otroligt 
kul och utmanande att få kasta mig ut och göra så många olika saker. Allt ifrån 'Så mycket bättre' där 
jag får tolka andras låtar till den glorifierade och maxade konsertupplevelsen med min egen show i 
höst och så nu den här svängen där jag får möjligheten att åka runt ”solo" i Sommarsverige 
tillsammans med mina gamla kompisar. Va roligt vi ska ha GES!, hälsar Eric.


”Vi tycker att Eric Gadd är en perfekt gäst att ha med på vår turné. Han har en fin samling låtar och 
hans förmåga att fånga en publik kommer att bli värdefull och uppskattad. Man skulle kunna säga att 
det Zlatan kan göra med en fotboll kan Eric göra med sin röst och en gitarr. Det kommer att bli 
oförglömliga sommarkvällar!”, säger Glenmark, Eriksson och Strömstedt


Eric Gadd debuterade med plattan Hello! 1987 och har sedan dess släppt ytterligare elva 
studioalbum. Mannen bakom klassiker som Bara himlen ser på, Do You Believe in Me, Why Don’t 
You, Why Don’t I och Vi kommer aldrig att förlora, har Grammisbelönats tre gånger, sålt guld- och 
platinaskivor både dubbelt och trippelt. I höst flyttar Eric Gadd in på Hamburger Börs i Stockholm 
med sin helt egna show. Den 13 september är det premiär för ”OMG” som showen heter. 


Här kan du se GES med Eric Gadd i sommar:


11 juli Rättvik, Dalhalla  PREMIÄR SLUTSÅLT  
12 juli Rättvik, Dalhalla EXTRA FÅTAL 
13 juli Rättvik, Dalhalla EXTRA14 juli Vadstena, Slottet 
19 juli Borgholm, Slottsruinen 
20 juli Falkenberg, Stortorget 
21 juli Lysekil, Pinneviken 
26 juli Malmö, Mölleplatsen 
27 juli Båstad, Tennisstadion 
28 juli Båstad, tennisstadion EXTRA 
31 juli Gotland, Burgsvik 
2 aug Karlstad, Mariebergsskogen 
3 aug Göteborg, Bananpiren 
4 aug Kristianstad, Ovesholms Slott 
10 aug Järvsö, Stenegård 
11 aug Höga Kusten, Skuleberget Naturscen 
12 aug Höga Kusten, Skuleberget Naturscen EXTRA 
16 aug Skövde, Boulognerskogen 
17 aug Eskilstuna, Sundbyholms Slott 
18 aug Örebro, Brunnsparken 
24 aug Uppsala, Botaniska Trädgården 
25 aug Stockholm, Skansen SLUTSÅLT  
26 aug Stockholm, Skansen EXTRA


Klistra in nedan länk i din browser och sök press, film & fotoackreditering för sommarens turné 
redan nu: https://eventgo.se/18/GESPress

GES har pressdagar 24 – 25/ 5 har ni någon lokalpress som vill göra något dessa dagar  
be dem höra av sig eller hör av er till: 
PR & Beyond: Helene.Wigren@prbeyond  eller tel 0707527605 


https://eventgo.se/18/GESPress


För mer information och kontakt med Eric Gadd hör av er till: 
Sandra Nordin, Blixten & Co, sandra@blixten.se, 0706-973959


mailto:sandra@blixten.se

