
Lisa Miskovsky tillbaka till Stålboms i sommar
Är det någon artist som inte behöver någon vidare presentation så är det väl egentligen Lisa Miskovsky. Med drygt 200 000
sålda album i bagaget och som en av Sveriges flitigast turnerande artister hör Lisa Miskovsky till Musiksveriges största namn
och låtskrivare. Lisa har sålt guld och platinaskivor, toppat albumlistor och mottagit fem Rockbjörnar, otaliga
grammisnomineringar och vunnit två Grammis. Den 10 juli gästar Lisa åter igen Stålboms Konditori i Falkenberg efter tre års
väntan. 

Efter Lisas slutsålda spelning på Stålboms Konditori för tre år sedan var det givet att
hon skulle komma tillbaka igen. I sommar är det äntligen dags! Denna gång blir det i
en mer avskalad form. Lisa har letat efter ett intimare uttryck där publiken tillåts 
komma närmare, eller kanske mer där Lisa kommer närmare publiken. Nu är den
stunden här. Den 10 juli lämnar hon alltså det stora bandet hemma och tar istället med
sig sin syster Carolina Miskovsky och pianisten Jonas Svennem.

Det är ingen överdrift att påstå att Lisa Miskovsky inte bara är en av Sveriges största
artister utan också en av de mer produktiva. Senaste skivan ”Umeå” släpptes 2013.
Men om man tror att Lisa legat på latsidan sedan dess begår man helt enkelt ett
misstag! Hon har bl.a. gästat Niklas Strömstedts program Tack för musiken, varit
sportreporter under vinter-OS 2014 i Sotji och hunnit med att spela konserter runt om 
i landet. Dessutom surfar hon i Portugal och tränar hockey med Björklövens A-lag.
Som någon sa: my week beats your year.

Lyssna på Lisa Miskovsky:
https://www.youtube.com/watch?v=l-usL5OCoAw

Sommarens turnédatum
2015-07-07                       Gröna Lund, Stockholm
2015-07-08                       Taubescenen, Liseberg, Göteborg
2015-07-09                       Lyckorna Brygga, Ljungskile
2015-07-10                       Stålboms Konditori, Falkenberg
2015-08-07                       Heartbeatfestivalen, Halmstad
2015-08-08                       Kalmar Stadsfest, Kalmar
2015-08-15                       Sävsjö Celebration, Sävsjö

Mer information och intervjuer
Lisa ställer gärna upp på intervjuer.
För mer information och intervjuförfrågningar kontakta:

Petra Åkesson, Sony Music
Tel: 070 752 05 88
petra.akesson@sonymusic.com

För att läsa mer om Lisa Miskovsky se http://mtaprod.se/artister/lisa-miskovsky/ eller besök www.lisamiskovsky.se


