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Gladys del Pilar – ännu en stjärna till Stjärnjul
Vi har glädjen att välkomna även Gladys del Pilar till Stjärnjul 2022. Färgstarka och folkkära
Gladys del Pilar har varit etablerad i musikbranschen i över 30 år. Genom åren har hon
släppt flera singlar och album, vunnit Melodifestivalen och haft huvudrollen i ett antal
namnkunniga musikaler, som Fame och Ghost.
Gladys del Pilar har en bred repertoar som sträcker sig från pop och musikal, till gospel och jazz.
Hennes framgångar i Melodifestivalen är vida kända. Inte minst från 2002, när hon som medlem av
Afro-Dite vann med låten Never Let it Go, och tillsammans med Kayo Shekoni och Blossom Tainton
fick representera Sverige i Eurovision Song Contest.
Många musikaler har det också blivit genom åren. Abba the True Story, Fame, Carmen, Hairspray,
Rock of Ages, för att nämna några. På senare år har vi kunnat se henne i en av huvudrollerna i
”Ghost” (Oda Mea ) och den bärande rollen i ”En Värsting Till Syster”.
Till hennes meritlista kan även läggas ett antal julturnéer, som Årets Julkonsert 2003 och Stjärnklart.
Några minns henne säkert från Körslaget 2012, och visst har även hon medverkat i tv-programmet Så
ska det låta. Gladys del Pilar har även samarbetat med flera stora musikproducenter, som Denniz Pop
och Stonebridge, genom åren.
– Det är så roligt att få välkomna Gladys tillbaka till Stjärnjul, där hon medverkade för ungefär 20 år
sedan. Gladys del Pilar fullbordar vår kvartett av sångstarka stjärnor i årets Stjärnjul, som tillsammans
med Stjärnjulorkestern och Stjärnjulkören bjuder på traditionell julmusik, gospel, pop och ös, säger
Anette Gunnarsson, projektledare för Stjärnjul 2022.
I årets Stjärnjul medverkar även stjärnorna Loren Allred, Kjetil Støa och Johan Boding,
Stjärnjulkören samt Stjärnjulorkestern med 14 musikanter under ledning av Johan Landqvist.
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Om 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.
Läs mer på: www.stjarnjul.se

