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Diggiloo redo för ny succésommar
Utan ny boss – men med kunglig glans

I december gör TV4 en helkväll med Diggiloo.

Och ny turnépremiär vankas 1 juni.

- Sommaren ser jag fram emot, det är den bästa dagen på hela året, skrattar Per Andersson.

Lasse Holm har lämnat scenen.

Och någon ersättare blev det inte.

- Lasse Kronér kunde inte nappa, eftersom hans svt-serier tar mycket tid. Då valde jag att tänka om. Kanske kan

Diggiloo ledas av tio språkrör, tio egotrippade kompisar som alla vill ta plats. Då kan jag fortsätta trixa och fixa i

kulisserna, säger Lasse Holm med ett leende.

Årets skara består av Andreas Weise, komikern Per Andersson, E-Type, Jessica Andersson, Linda Pritchard,

David Lindgren, Lotta Engberg, Charlotte Perrelli, Clabbe, Magnus Johansson och Mojje Johansson.

Under torsdagen samlas gänget för första gången.

- Om ett halvår, lagom till påsk, ska alla låtar, sketcher, shownummer och idéer vara vara spikade. Så nu är det

bara att kavla upp ärmarna. Jag får en flashback av Så mycket bättre, ett skönt gäng, säger E-Type.

Fem gånger mer

- Svenska folket ser på schlager-TV fem gånger mer idag, än för 20 år sedan. Diggiloo har skapat samma

efterfrågan, en show för hela familjen som är självklar år efter år. Fast Diggiloo kör bara hittarna, inga ökenlåtar,

skrattar Clabbe.

Sveriges meste DJ ska bli Diggiloos svar på Swedish House Mafia. Clabbes breda discounderhållning ska höja

temperaturen under kvällen.

– Svenska folket har gjort sig förtjänta av ett rejält sommarparty, säger Clabbe.

Kunglig final

Den 17 augusti är det finaldags. Diggiloo-gänget slår på stora trumman i Stockholm. Hyresvärden, HMK Carl

XVI Gustaf, har upplåtit parken vid Haga Slott för Diggiloo.

- Vi känner oss oerhört hedrade, konserten vid Haga Slott blir ett utropstecken. Inte bara för sommaren, utan för

hela karriären. Undrar om jag får kalla mig kunglig hovleverantör nu, säger Jessica Andersson med ett leende.

Fotnot. Den 14-15 december sänder TV4 en längre Diggiloo-film, med konsertupptagningar från sommaren

varvat med intervjuer. Filmen är 90 minuter lång och spelades in i Båstad, Lysekil och Falsterbo.

Turnéplan – var god vänd
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Turnéplan 2013

1/6 Ronneby, Brunnsparken

28/6 Lidköping, Rörstrand Center

29/6 Halmstad, Brottet

30/6 Landskrona, Citadellet

5/7 Eskilstuna, Sundbyholms Slott

6/7 Eksjö, Sjöängen

11/7 Åland, Eckerö Post och Tullhus

13/7 Forshaga, Dömle Herrgård

17/7 Älvsbyn, Storforsen

19/7 Rättvik, Dalhalla

20/7 Oviken, Fröjdholmen

24/7 Visby, Kneippbyn

27/7 Lysekil, Gullmarsvallen

1/8 Skurup, Svaneholms Slott

2/8 Båstad, Tennisstadion

3/8 Båstad, Tennisstadion

9/8 Vadstena, Vadstena Slott

10/8 Tibro, Ånaplan

11/8 Alingsås, Savannen

17/8 Stockholm, Hagaparken

___________________________________________________________________________
Diggiloo presenteras för elfte året av Krall Entertainment, efter en originalidé av Lasse Holm.
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