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Desembertoner med Anne G. Preus, Lars Vaular og Vamp 

For sjette år på rad arrangeres Nordeas julekonsert Desembertoner i Oslo domkirke. 
Desembertoner er gratis julekonserter der hele Norges befolkning får muligheten til å oppleve 
noen av landets beste artister.  

Desembertoner har blitt en populær førjulstradisjon i Oslo. Konsertene avholdes i Oslo domkirke 
fredag 18. desember klokken 17.00 og 20.00. 2 000 plasser står åpne for publikum. Dette er ikke 
bare en gave fra Nordea og Oslo domkirke til Oslos befolkning, men til hele landet. Derfor 
sendes Desembertoner også på TV2 i beste sendetid tirsdag 22. desember kl.20.00, med reprise 
lørdag 26. desember kl.19.00 og søndag 27. desember kl.13.00.  

– Vi ønsker å spre julestemning blant Norges befolkning i førjulstiden og i romjulen. Både Anne 
Grete Preus, Lars Vaular og Vamp har en energi og tilstedeværelse som vi tror vil skape en 
magisk opplevelse, sier Bente Rasmussen, leder av Nordeas kulturprogram.  
 
For mer informasjon og høyoppløselig bilder, kontakt Kulturmeglerne v/Linda Wiken, tlf. 959 
90 390 
 
Unge talenter deler scene med etablerte stjerner 
Nordea har over 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 mulighet til å dele scene med stjernene på 
julekonserten. - I år falt valget på multimusikeren Daniela Reyes Holmsen (16) fra Asker og 
nysirkustalentet Erika Varmdal Hågensen (17) fra Trondheim, forteller Rasmussen.  
 
I løpet av november vil det bli avslørt hvem som blir årets konferansier.  

Årets artister: 
Anne Grete Preus  
Vamp  
Lars Vaular  
Trefoldighet jentekor 
Kåre Nordstoga (Domorganist) 
Erika Varmdal Hågensen (17) 
Daniela Reyes Holmsen (16)  
 
Atle Halstensen fra Scenekvelder er konsertens kunstneriske leder. 
 
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. Hvert år samles det inn penger fra publikum til et sosialt formål. I år går 
pengegaven til menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International. Desembertoner er 
finansiert av Nordea. 
 
Mer informasjon om Nordeas årlige julekonsert kan du finne her: 
www.nordea.no/desembertoner  
 
Foto: Anne Grete Preus - Marcel Lelienhof, Lars Vaular - Erik Five, Vamp - Haakon Nordvik, 
Daniela Reyes Holmsen - Maja Brenna 
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