
Pressemelding fra Nordea 28.10.2015 
Lokalt talent opptrer på anerkjent julekonsert 
Multimusikeren Daniela Reyes Holmsen (16) fra Asker, er i år plukket ut til å være med på Nordeas 
årlige julekonsert i Oslo domkirke, Desembertoner. Her skal hun dele scene med blant annet Anne 
Grete Preus, Lars Vaular og Vamp. 
 
Desembertoner er en del av Nordeas kulturprogram. Nordea har i lengre tid vært en sentral 
støttespiller for norsk kulturliv, og i sær norske kulturskoler gjennom et samarbeid med Norsk 
kulturskoleråd. Gjennom dette samarbeidet velges det årlig ut unge talenter som får delta på 
Desembertoner. I år falt valget på nysirkustalentet Erika Varmdal Hågensen (17) fra Trondheim og 
multimusikeren Daniela Reyes Holmsen (16) fra Asker.  

Daniela Reyes Holmsen har bakgrunn fra Asker kulturskole. Hun har det siste året jobbet med å 

skape en original stil, som består av egenskrevet populærmusikk, iblandet trekkspill, loop-station, sin 

egen stemme og gitar. Daniela har tidligere opptrådt på blant annet MGP jr., Kongsberg Jazzfestival, 

UngLyd Festivalen, Hvalstrandfestivalen, Canalstreet, Oslo Jazzfestival, OverOslo, UKM 

Landsfestivalen og i Oslo Spektrum. 

Årets artister og medvirkende er 
Vamp 
Anne Grete Preus 
Lars Vaular 
Trefoldighet jentekor 
Kåre Nordstoga (domorganist) 
Erika Varmdal Hågensen 
Daniela Reyes Holmsen.  
 
Kunstnerisk leder: Atle Halstensen.   
 
Årets konferansier offentliggjøres i november. 
 
Om Desembertoner 
Desembertoner er julekonserter der hele Norges befolkning får muligheten til å oppleve noen av 
landets beste artister. Desembertoner er en del av Nordea Norges kulturprogram og arrangeres i år 
for 6. gang. Konserten er et samarbeid mellom Nordea Norge, Oslo domkirke og 
produksjonsselskapet Scenekvelder. Konsertene er åpne for publikum og vil bli sendt på TV2 før jul 
og i romjulen. Desembertoner er finansiert av Nordea. 
 
Hvert år samles det inn penger fra publikum til et sosialt formål. I år går pengegaven til 
menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International.  
 

Mer informasjon om Nordeas årlige julekonsert kan du finne her: www.nordea.no/desembertoner  

Mer informasjon om Daniela Reyes Holmsen finnes her: 
http://www.drommestipendet.no/applicationDetailed.sp?id=2639  
 
For mer informasjon og høyoppløselig bilder, kontakt Kulturmeglerne v/Linda Wiken, tlf. 959 
90 390 
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