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Diggiloo-gänget laddar för Grebbestad
Världsrekord i klädbyten och Melodifestival med Extra Allt.
Och Sveriges häftigaste sommarjobb?
Artisterna, och regissören Hans Marklund, lägger oerhörd energi på årets show.
Den 6 juni är det Diggiloo-premiär i Grebbestad.

Fortfarande humor och hits, i en skön blandning. Men i år har Diggiloo anlitat erfarne showmakaren Hans 
Marklund i tre roller: regissör, koreograf och idéspruta. 
Därför blir årets föreställning fullproppad med nyheter. En helt ny look, ny scen, ny orkester och nytt innehåll.
Konceptet med kända artister och kända låtar finns kvar. Diggiloo är alltjämt en storslagen kväll för hela 
familjen. Men i år kommer det att bli ännu mer av fartfylld show och överraskningar.
- Den härliga och ibland oväntade musikmixen har alltid varit drivkraften i Diggiloo, så även i år. Vi kommer 
bland annat att få höra Charlotte Perrelli sjunga Beyonces svängiga Love On Top, säger Hans Marklund.

Äkta par i duett
Martin Stenmarck och Hanna Hedlund ska överraska med en svensk-italiensk version av pampiga The 
Prayer. Stenmarck har också planer på ett svängigt rock-medley, med både Elvis- och Little Richard-låtar.
- Garanterat blir det Suspicious Minds, det är den bästa låt Elvis har gjort, säger Martin Stenmarck. 
Mollie Lindén från Idol är nykomling i Diggiloo-gänget.
- Jag ska bland annat framföra en fräck version av ”All About The Bass”, Meghan Trainors hit, säger Mollie.

Rekord i klädbyten
Charlotte Perrelli och Jessica Andersson ska försöka sätta rekord i klädbyten - under en och samma låt. 
Under deras gemensamma version av Donna Summers ”Enough is Enough” väntar sammanlagt tolv 
klädbyten - på mindre än fyra minuter.
- Helena Paparizou tar med oss till Grekland med sin Eurovisionsvinnare, My Number One. Kanske även 
”Opa Opa” från discoduon Antique. Och naturligtvis Survivor från Melodifestivalen , förklarar Hans Marklund.
- Operasångaren Oskar Bly är ganska okänd för den breda publiken, men kommer definitivt att ändra på det 
med sin version av ”Nessun Dorma” och kanske även något ur ”Phantom of the Opera”. Hans mästerliga  
tenor kommer klinga från Skanör till Haparanda, fortsätter Hans Marklund.

Sommarjobbet som många drömmer om?  
Diggiloo-gänget söker unga experter på sociala medier. En person i varje konsertstad, i åldern 18-23 år.
- Att turnera i sommarsverige för att filma och instagramma – och dessutom få betalt - är nog en dröm för 
många unga. Sommarjobbet är att vara ansvarig för Diggiloos digitala värld, kan man säga kortfattat. Vi 
söker i första hand en person i varje Diggiloo-stad, varav en får åka med i turnébussen och ha övergripande 
ansvar. Det blir ett spännande äventyr, ansvarsfullt och lärorikt för alla parter, säger producenten Patrik Krall.
Ansökningstiden pågår 7-15 april. Artisterna räknar med stort intresse.
- Lägg en personlig touch på ansökan, berätta hur du vill jobba med oss. Filma, fotografera. Vi vill se kreativa 
ansökningar. Vi är ju inte proffs på det här själva! säger Martin Stenmarck med ett skratt.

Fortsättning - var god vänd
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Oväntad showman och pratmakare
- Björn Kjellman kommer att hålla ihop showen som en kul, smart och galen konferencier, ständigt med  
överraskningar i bakfickan. Men Björn kommer också sjunga och göra ett flertal humoristiska nummer. Alla 
vet ju att Björn är ett stort fan av Eurovision och Melodifestivalen. Ingen i Sverige kan fler låtar utantill. Säg 
ett land och ett årtal till honom, som Belgien 1978 - och vips kan han sjunga vinnarlåten. På perfekt 
flamländska, säger Hans Marklund.  

Mello-hyllning 
I år har Diggiloo extra många artister med meriter från Melodifestivalen, varav två är vinnare av Eurovision: 
Charlotte Perrelli 1999 och Helena Paparizou 2005. Med det i åtanke ska regissören Hans Marklund bjuda 
på Melodifestival, med enbart välkända hits: Låtarna, omröstning, programlederi, sketcher och mellanakter. 
Låtar som ingår är bland andra Take me to your heaven, Sing For Me, Anropar Försvunnen, My Number 
One, Las Vegas, Kom Hem, A little bit of love, Live Forever, Älskar du livet och många, många fler.

Exempel på låtar ur årets föreställning Årets artister:
(förutom artisternas egna låtar): Charlotte Perrelli
All About The Bass  (Meghan Trainor) Helena Paparizou
Shake it off   (Taylor Swift) Hanna Hedlund
Love Me Like You Do  (Ellie Goulding) Mollie Lindén
Uptown Funk  (Mark Ronson - Bruno Mars) Jessica Andersson
Uptown Girl (Billy Joel) Lisa Stadell
You Raise Me Up (Secret Garden) Martin Stenmarck
Something New (Axwell / Ingrosso ) Andreas Johnson
Unga Hjärtan (Orup) Björn Kjellman
Love On Top (Beyonce) Magnus Carlsson
Enough is Enough (Donna Summer / Barbra Streisand) Oskar Bly
Cheerleader (OMI) Magnus Johansson
Love Runs Out (One Republic)
The Prayer (Charlotte Church / Andrea Bocceli)
Suspicious Minds (Elvis)

Turnéplan 2015
6/6 Grebbestad, Tanumstrand 19/7 Järvsö, Stenegård
13/6 Göteborg, Trädgårdsföreningen 23/7 Borgholm, Idrottsplatsen
26/6 Vadstena, Vadstena Slott 24/7 Eksjö, Sjöängen
27/6 Nyköping, Rosvalla 25/7 Vänersborg, Sanden
4/7 Ulricehamn, Sturebadet 29/7 Varberg, Södra Fästningshörnan
5/7 Kristianstad, Ovesholms Slott 30/7 Skurup, Svaneholms Slott
8/7 Piteå, Pite Havsbad 31/7-1/8  Båstad, Tennisstadion
10/7 Umeå, Nydala 7/8 Skövde, Boulognerskogen
11/7 Bispgården, Thailändska Paviljongen 8/8 Hällefors, Hellefors Herrgård
16/7 Västervik, Bökensved 14/8 Sandviken, Högbo Bruk
17-18/7  Rättvik, Dalhalla 15/8 Stockholm, Ulriksdals Slott
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