
O M  K O N S E R T E N  

I den här konserten presenteras 

delar ur den repertoar som Alice 

sjöng, varvat med berättelser 

kring hennes liv som artist.  

Programmet bjuder på allt ifrån 

den första swingmusiken via 

vackra jazzballader till delar ur 

Duke Ellingtons fantastiska 

Sacred Concerts. 

Besök gärna våra hemsidor för mer 

information samt ljud- och filmklipp 

från tidigare konserter. 

Foto: Ann-Charlotte Sandelin & Bo Lindström 

ENGAGEMANGSINFORMATION 

Vänligen kontakta oss för prisuppgift samt  
övrig engagemangsinformation. 

KONTAKTUPPGIFTER 

Ann-Christin Hallgren 

Telefon: 
070 - 321 32 84 

E-post: 
info@annchristinhallgren.se 

Webb: 
www.annchristinhallgren.se 

Marcus Österlund 

Telefon: 
0704 - 61 30 39 

E-post: 
brocusmusic@gmail.com 

Webb: 
www.brocusmusic.se 

KONSERT 
à la  

ALICE BABS
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KO R T  O M  A L I C E  B A B S

Alice Babs är en av våra största artister genom tiderna. Hon gjorde internationell karriär, bland annat med den 

svensk-danska gruppen Swedanes och inte minst med Duke Ellingtons orkester. Ellington skrev solopartierna i 

sina tre Sacred Concerts direkt för Alice. Hon hade en klockren klang, stort röstomfång, en bländande teknik och 

stor lekfullhet i sin sång. Alice Babs är den enda icke operaartist som utnämnts till hovsångerska. 

A N N - C H R I S T I N  H A L L G R E N  

Ann-Christin Hallgren är en sångerska med bred 
repertoar som inrymmer allt ifrån klassiskt till jazz. 
Sångkarriären består av egna konserter och uppdrag 
som sopransolist till körer och orkestrar i kyrkor och 
konserthus.  
Hon har egen CD-produktion och har medverkat i TV.  
Ann-Christin är utbildad sång-, musik- och körpedagog 
samt logonom - röst & talpedagog.  Hon har bedrivit 
sångstudier för professor Solwig Grippe, Stockholm. 
Hon driver eget företag med uppdrag som sångerska, 
berättarröst,  sångpedagog, körledare och logonom - 
med bl.a. föreläsningar och röstkurser för företag.

M A R C U S  Ö S T E R L U N D   

Marcus är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö samt 
musiklinjen på Fridhems folkhögskola. Hans repertoar 
är mycket bred och variationsrik där klassiska stycken, 
jazzlåtar, och dagens populärmusik har lika stor plats 
och är naturliga delar i hans musicerande.    
Marcus anlitas ofta som ackompanjatör och pianist vid 
olika tillställningar och konserter samt har många 
uppdrag som arrangör,  kompositör och kapellmästare. 
Han arbetar även som piano- och musikteoripedagog 
samt ensemblelärare.

”Ann-Christin Hallgren, en glittrande 
sopran som i kompanjonskap med 

pianisten Marcus Österlund förvaltar 

arvet efter Alice Babs, lätt, lekfullt och 
musiskt.” 

”Ann-Christin har en klar tonbildning som 
passar bra till de uppdrag hon har som 
solist vid kyrkokonserter. Den rösten tar 

hon med sig, utan åthävor, och det 
fungerar. För precis som Alice Babs har 
Ann-Christin Hallgren lyckligtvis aldrig 

lyssnat på dem som säger att en hög 

sopran inte kan sjunga jazz.” 

”Det är också roligt att se hur Marcus 
Österlund är jämbördig medmusiker, inte 

underställd ackompanjatör, konserten 
igenom.” 

”Samspelta. Marcus Österlund 
ackompanjerar – och får briljera också 

han.” 

Ur recensioner


