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Den internationella jättesuccén “The Ukulele Orchestra of 
Great Britain” till Sverige i vår! 
  
Den engelska ukulelegruppen ”The Ukulele Orchestra of Great Britain” är en 
internationell sensation och något av en nationalklenod hemma i Storbritannien. 
Genom åren har de flitigt turnerat runt om i världen. Nu är det klart att 
succégruppen gästar sju orter i Sverige våren 2020. 
 
Deras fantastiska historia spänner över 30 år och har gått från nyfikenhet till virtuositet och 
från lantliga småscener till Carnegie Hall. Med instrument köpta för växelpengar har 
orkestern spelat för kungligheter på The Royal Albert Hall, i operahuset i Sydney och på den 
jättelika Glastonburyfestivalen.  
 
På en mer eller mindre ständigt pågående världsturné levererar orkestern härlig 
underhållning med torr engelsk humor och en oemotståndlig och svängig musik. Gruppen är 
mästare på att göra det oväntade, vare sig i egensinniga och underbara tolkningar av 
folkmusik, klassiska pärlor, rock och pop eller för den delen av sina egna kompositioner.  
 
Läs mer via: www.ukuleleorchestra.com 
 
Turnéplan 2020 ”The Ukulele Orchestra of Great Britain”  
 
28 februari Gävle, Konserthus  
29 februari Östersund, Folkets hus 
1 mars Sundsvall, Tonhallen 
2 mars Stockholm, Scalateatern 
3 mars Stockholm, Scalateatern 
4 mars Göteborg, Lorensbergsteatern 
5 mars Malmö, Palladium 
6 mars Uppsala, Uppsala Konsert & Kongress 
 
(Med reservation för eventuella ändringar) 
 
Biljetterna släpps fredag den 30 augusti via: www.kesselofski-and-fiske.nu och 
www.programbolaget.com  
 
I press/media: 
“...few concerts this year matched this ensemble’s November performance” The New York Times  
“Wonderfully Clever” David Bowie  
“They have grown into a much-loved institution” The Observer  
"Jublet vet inga gränser" DN  
"Bör ses! Och höras!" nummer.se  
 

Kesselofski and Fiske, Programbolaget och Monarch Music Group 
 
 
Intervjuförfrågningar via: Paul Kessel paul_kessel@hotmail.com tfn: 0730635393 
 
Presskontakt: Rickard Werecki tfn:0707178008 pr@werecki.com Werecki promotion 
Company www.werecki.com Pressbilder samt ytterligare info via: www.werecki.com    
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