Årets artist för Stockholm Pride hyllar kärleken
Evelina Olsén gör årets officiella Stockholm Pride-låt ”Kärleken är vi”. En låt med en stark text och
ett viktigt budskap.
- ”Kärleken är vi” är en låt tillägnad min fru Sofie, men också en hyllning till kärleken i stort. En
uppmaning att våga kasta sig ut, våga gå utanför sina egna ramar och gränser. För mig var det
just så, jag hade bara levt med män när den stora kärleken plötsligt slog ned från ett oväntat
håll, säger Evelina Olsén
Stockholm Prides styrelse beslutade att ”Kärleken är vi” med Evelina Olsén skulle bli årets officiella
låt tack vare den starka berättelsen i texten. Låten säger att kärleken är fri, det finns inga gränser
och att alla ska få vara med den de vill.
- Vi är väldigt stolta över att få presentera årets artist och årets låt. Den här låten är en riktig
hyllning till den gränslösa kärleken, och vad skulle väl passa bättre än det under Stockholm
Pride, säger Christian Valtersson, ordförande Stockholm Pride.
Idén för låten väcktes en kväll då Evelina Olsén berättade sin historia för vännen Camilla Läckberg
som sedan skrev texten.
- Min utmaning var att hitta ord som beskrev Evelinas och Sofies kärlekshistoria och varför den
borde få vara självklar. ”Kärleken är vi” är Evelinas berättelse, men den är samtidigt många
andras berättelse, och det är det som gör den så fantastisk, säger Camilla Läckberg
Evelina Olsén är ett känt namn inom musikkretsar och har en lång musikkarriär bakom sig, både
som körsångerska för stora svenska artister och som soloartist. Hon har bl.a. turnerat i Sverige
som leadsångerska i föreställningen ”En dans på rosor”. Nu ser hon fram emot en sommar som
ambassadör för Stockholm Pride
- Jag är otroligt tacksam och stolt över att få vara årets Prideartist, det är verkligen en ära. Pride
står för allt som är vackert och behövs i världen vi lever i. Alla ska ha rätten att få älska den
man vill. Att få vara personen man vill vara, säger Evelina Olsén

”Kärleken är vi” släpps den 1 juli.
http://www.evelinaolsen.com/
http://www.stockholmpride.org
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