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Robert Wells släpper ny musik och beger
sig ut på exklusiv höstturné

Robert Wells tar under hösten med oss på en exklusiv soloturné runt om i
hela landet. Intresset är stort efter höstens biljetter med utsåld turnépremiär.
Jubileumsåret firar han dessutom vidare med ny notbok och dubbel-CD med
originalmusik. Under turnén gästar Robert totalt 16 orter från Ystad i söder
till Piteå i norr, se alla orter och turnéplan nedan. 

Efter mer än trettio års konserter med Rhapsody In Rock, skivutgivningar och
samarbeten med över 100 artister bjuder nu Robert Wells in till en helkväll
vid flygeln med musikens mästare Beethoven, Liszt, Chopin, Grieg blandat
med egna kompositioner från den nya plattan ”Songs Without Words”. Detta
varvas med Boogie, improvisationer, anekdoter och humor om livet med



pianot vid sin sida.

- Jag är stolt över detta projekt som verkligen speglar mina barndomsdrömmar,
hur jag ville arbeta med musiken redan som ung. Samtidigt är jag enormt
spelsugen och längtar efter att möta publiken runt arenorna i Sverige på detta
speciella sätt inspirerat av de klassiska kompositörerna och Victor Borge. Musiken
kommer blandas med många anekdoter om de klassiska mästarna och självklart
turnéberättelser från Rhapsody In Rock, säger Robert.

På fredag den 30 september är det release för musiken ”Songs Without
Words” och parallellt släpps även en notbok.

Robert Wells har spelat in åtta egna kompositioner i Prag tillsammans med
orkestern CNSO - Czech National Symphony Orchestra, även kallad Prags
Filharmoniker, en av Europas främsta orkestrar. I deras lista av
samarbetspartner hittar man inspelningar från alla genrer. Filmmusik med
bl.a Ennio Morricone, Brian De Palma och Philip Glass. Klassiska projekt med
Placido Domingo och "Il Divo" samt pop och jazzinspelningar med "Sting"
m.fl.

På CD:n har Robert Wells samarbetat med kollegan och arrangören Johan
Landqvist som genom åren flitigt medverkat som kapellmästare bl.a i SVT:s
"Victoriadagen" och "Så Ska Det Låta". Johan har arrangerat samtliga låtar till
symfoniorkestern på inspelningen.

Robert Wells "Songs Without Words" albumrelease fredag den 30 september
2022.

Förhandsspara Klicka här...

Förhandslyssna Klicka här...

Robert Wells medverkar även i TV4 Nyhetsmorgon den 3 oktober.

"Wells - Vid Flygeln" höstturné 2022”

6/10 Malmö Live - Utsåld!

7/10 Göteborg Konserthuset 

https://orcd.co/wellsactiv
https://promo.theorchard.com/58n3mIcgfLQs9LZWPnTt?skin=light


8/10 Mariestad Teatern

9/10 Jönköpings Teater

13/10 Söderhamns Teater - Utsåld!

14/10 Umeå, Studion

15/10 Skellefteå SARA Kulturhus

16/10 Piteå Acusticum

19/10 Kalmar Slott

20/10 Kristianstad, Kulturkvarteret

21/10 Ystad Teater

22/10 Växjö Nygatan 6

27/10 Ingesund Musikhögskolan

28/10 Ljungskile Lyckorna

29/10 Bovallstrand Evja Folkets Hus

2/11 Nyköping Culturum

Biljetter är släppta via www.vidflygeln.se
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