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Pindify Provider-Joel Lyssarides utsedd till 
Årets Musiker / P2 Jazzkatten 
 
P2 Jazzkatten är Sveriges Radios årliga hyllning till Svensk Jazz. Vinnarna 
röstas fram av både lyssnarna och av Sveriges Radios jury och vinnarna 
presenteras på P2 Jazzkatten-galan i Stockholm den 15 oktober. Pindifys 
Provider Joel Lyssarides tillkännagavs vid galan som Årets Musiker 2019. 

 
Joel Lyssarides, jazzpianist och kompositör tilldelades under gårdagen priset som Årets 
Musiker av Sveriges Radio P2. Priset delades ut under en galatillställning på Fasching i 
Stockholm med Edda Magnusson som konferencier.  
 
Lyssarides släppte 2018 sitt debutalbum ”Dreamer” som fått över 2,5 miljoner streams på 
Spotify. Nyligen släppte han en uppföljare till debuten som fick namnet ”A Better Place”. 
 
 
Söndagen den 13 oktober spelade Lyssarides en 
releasekonsert inför ett slutsålt Södra Teatern som 
presenterades i samarbete med Pindify, Steinway and 
Sons och Stockholm Jazzfestival. Konserten har 
spelats in och finns tillgänglig på Sveriges Radio och 
kommer snart i exklusiv filmversion på Joels Pindify 
Portfolio. 

 
Pindify är en digital marknadsplats för livsstil, 
underhållning och media där kreatörer och 
innehållsskapare samlar allt sitt content på en och 
samma plats. Via prenumeration, e-handel, 
inbyggda system för sponsring och donationer kan kreatörerna rättvis ersättning för sitt 
content.  
 

Joel Lyssarides vann Årets Musiker 2019-P2 Jazzkatten  
Fotograf: Micke Grönberg/Sveriges. Radio 
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