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Magnus Roséns GLAM på Kinaturné tillsammans 
med operastjärna och OS-medaljör 
 
Nu blir det GLAM i Kina. Det är ex-basisten i Hammerfall, Magnus Rosén, som med sitt 
nya band GLAM är inbjuden till Kina. Med på resan finns även operasångerskan Carolina 
Sandgren och Max Salminen, som vann OS-guld i segling i London förra året. Turnén 
inleds den 15 april och målet är att stärka de kulturella banden mellan Kina och Sverige. 
 
Magnus Rosén räknas ofta som en av världens 
skickligaste basister. Han har under de senaste åren 
uppträtt med sin musik i Kina ett flertal gånger. Nu 
återvänder han tillsammans med sitt band GLAM, där 
även Elsa Jonason och Glen Sandgren ingår, för att bland 
annat spela inför 10 000 personer på en stor festival i 
distriktet Shitai. 

 
Turnén inleds den 15 april och med sig har Magnus också 
operasångerskan Carolina Sandgren som bland annat har 
uppträtt på Kungliga Operan och Det Kongelige Teater i 
Köpenhamn, och Max Salminen, som tillsammans med 
Fredrik Lööf, tog OS-guld i segling i London förra året. 
Tanken är att de tre profilerna i samband med turnén ska 
bidra med att representera Sverige i de östra delarna av 
Kina och stärka de kulturella banden länderna emellan. 
 
– Jag ser det här inte bara som en turné utan också som ett 
väldigt spännande kulturellt utbyte där vi har chansen att 
göra Sverige synligt i de lite mer avlägsna delarna av Kina 
och även ta del av deras kulturella uttryck, säger Magnus 
Rosén. 
 
Förutom festivalen i Shitai kommer Magnus Rosén även till Peking för att uppträda med GLAM i 
vilket hans världsberömda basspel är en central ingrediens. Turnén är ännu ett steg i det kulturutbyte 
mellan Kina och Sverige som Magnus Rosén inledde med det unika musikprojektet Culture meets 
industry under Göteborgskalaset förra året.  
 
 
För ytterligare information och intervju kontakta: 
Magnus Rosén, tfn 0703-96 41 23  
www.myspace.com/magnusrosen2 
 
 
 
 
 
 
 

GLAM: Magnus Rosén, Elsa Jonasson & 
Glen Sandgren 


