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Jenny Lind kommer hem
Namnet Loren Allred är kanske inte bekant för alla. Men hennes fantastiska röst är desto mer
känd. Det är nämligen hon som sjunger sången Never Enough, i musikalfilmen The Greatest
Showman. Sången framförs i filmen av Jenny Lind, den världsberömda sångerskan från Sverige,
som spelas av Rebecka Ferguson från Sverige. Hon sjunger dock inte själv i filmen utan det är alltså
Loren Allred. I december kommer Loren Allred till Sverige för att vara med i julshowen Stjärnjul.
Eller som hon själv uttrycker det: “Jenny Lind is coming home”.
Sångerskan Loren Allred växte upp i en musikalisk familj och utbildade sig inom musikalisk teater.
Efter att först ha sjungit in den som demo, fick hon rollen som sångröst för Rebecca Fergusons
karaktär, Jenny Lind, i musikalfilmen The Greatest Showman. Både filmens soundtrack och Jenny
Linds sång “Never Enough” gick hem hos lyssnarna; i januari 2018 toppade soundtracket
Billboardlistan för album och samma månad nådde "Never Enough" nummer 88 på “Hot 100”-listan.
Ändå var Loren Allred okänd för många när hon i våras klev upp på scenen i “Britain’s Got Talent”,
Storbritanniens version av Talang. Med 35 miljoner youtubevisningar från när hon fick en ”golden
buzzer” kan man nog säga att hon blev känd för en bredare allmänhet när hon till slut gav rösten ett
ansikte i programmet. Se videon: https://youtu.be/oTw8AECmUNA
Loren Allred ser fram emot att komma till Sverige och sprida stjärnglans i Stjärnjul. Eller som hon själv
säger: Jenny Lind is coming home!
Se video med hälsningen: https://www.youtube.com/shorts/gL8C3z5faOs

Kjetil Støa återvänder till Sverige och Stjärnjul
Till årets upplaga av julshowen Stjärnjul är det inte bara Jenny Lind som kommer hem. Från Norge
kommer tenoren Kjetil Støa, som återvänder till Sverige och Stjärnjul. Kjetil Støa medverkade i
Stjärnjul 2018 och rönte stor uppskattning för sin sångarinsats. Ett par publikkommentarer från det
året:
“Den norska solisten var så bra så man blev tårögd.”
“Norrmannen var magnifik, vilka ovationer han fick.“
I fjol spelade Kjetil Støa rollen som Don Carlos på Folkoperan. Läs mer i presentationen av honom på
Folkoperans webbplats.
I årets Stjärnjul medverkar även sångaren Johan Boding och Stjärnjulorkestern med 15 musikanter
under ledning av Johan Landqvist.
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Om julshowen Stjärnjul
Julshowen Stjärnjul är förmodligen Stockholms mest långlivade jultradition på underhållningsscenen.
Den lockar närmare 10 00 åskådare varje år. Bakom Stjärnjul står körerna The EntertainMen och
Rönninge Show Chorus, som tillsammans bildar den närmare 200 röster starka Stjärnjulkören.
Stjärnjul sattes upp första gången för nära 30 år sedan, 1993.
www.stjarnjul.se

