Stockholm 7 november 2018

Efter Kempes succé med Malena:
Nu kommer Oscars-musikalen på platta
På scen står sångarna Malena Ernman, Anders Ekborg, Philip
Jalmelid, Sara Jangfeldt, Tuva B Larsen och Björn Kjellman.
Och varenda kväll är Oscarsteatern fullsatt - med stående
ovationer. Nu släpps ”Så som i Himmelen” på platta.
Fredrik Kempe är vanligen aktuell med skivsläpp varje vårvinter. Men då handlar det om Melodifestivalen
och ofta om vinnarlåten. Nu gäller det istället en nyskriven svensk musikal, med nyinspelade albumet ”Så
som i Himmelen”.
På plattan framträder bland andra Malena Ernman, Anders Ekborg, Philip Jalmelid och Björn Kjellman och
albumet är inspelat i ABBA-Benny Anderssons studio Riksmixningsverket på Skeppsholmen i Stockholm
med gräddan av Stockholms musiker och en stråkorkester. För musikalisk produktion står kompositören
Fredrik Kempe och superproducenten David Kreuger ihop med arrangören Karl-Johan Ankarblom.
- Det uppstår en spänning i alla möten, på scenen och i inspelningsstudion. Sångarnas röster trivs på samma
plats. Jag är så oerhört stolt över det mottagande som musikalen har fått, säger Fredrik Kempe.
Musiken spänner från svensk folkmusiktradition, via upptempo och populärmusik-inslag till storslagna
ballader, med känslofyllda texter skrivna av Carin Pollak och Fredrik Kempe, där sångarna verkligen får
briljera. Självklart innehåller skivan även Stefan Nilsson och Py Bäckmans klassiker från filmen,
”Gabriellas sång”, i Malena Ernmans tappning.
I musikalen tänds även två nya stjärnor, Philip Jalmelid i rollen som dirigenten Daniel som omnämnts som
bl a ”fullständigt fenomenal” (DN) och ”med exceptionella röstresurser tolkar känslor genom musiken”
(SvD) samt den norsksvenska Tuva B Larsen som står inför sitt stora genombrott i rollen som Lena. Båda
vilka har blivit hyllade av en enig kritikerkår.
- Det är fantastiskt att spela in med denna ensemble, men annorlunda på många sätt. Jag slås framför allt av
Kay Pollaks fantastiska film fungerar så bra som musikal, och hur detta kunnat bli en skivproduktion med
några av landets främsta musikalröster. Sådana här plattor görs inte i handvändning, om de ens görs alls,
säger musikalproducenten Johan von der Lancken med ett leende.
Kritikerna har varit lyriska och publiken strömmar till från hela landet. Premiären var 13 september och den
har redan över 87.000 sålda biljetter.
”Så som i himmelen håller världsklass” Aftonbladet
”Vimlar av goda insatser när Pollaks film blir musikal” SvD
”Så som i himmelen är en suverän musikal” DN
”Malena Ernman har publiken i sin hand” Expressen
Albumet Så som i Himmelen släpps på CD och digitalt den 7 december via Playground Music och kan
förbeställas här: http://smarturl.it/sasomihimmelen
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