Light of Day's akustiska Europaturné landar åter i Jönköping för att
leverera en intim och varm akustisk helkväll, där musiker från New
York City och New Jersey förenas med svenska musiker i kampen
mot Parkinsons sjukdom.
Det blir sjätte året i följd som turnén besöker Jönköping och årets konsert hålls den
14 december på Jönköping University. Årets line-up är som vanligt lysande!
Artisterna som medverkar under kvällen är:
ANTHONY D’AMATO
En ny generation singersongwriter som för folkmusiken in i nutiden. Anthony är en
stigande stjärna!
Praised as “an instant winner” and a “folk pop epic” by Rolling Stone, Anthony
D’Amato’s latest single, “The Oyster and The Pearl,” offers up an early preview of his
forthcoming third album, a collection recorded in the mountains of Utah with
artist/producer Joshua James that’s due for release in 2019. D’Amato's songs have
racked up seven million streams on Spotify and his music has appeared on the hit
series Nashville.
GUY DAVIS, An Ambassador Of The Blues
Gillar du klassisk old school blues och fantastiskt munspelande. Då ska du inte missa
Guy!
Guy has had his musical storytelling influenced by artists like Blind Willie McTell and
Big Bill Broonzy, and his musicality from artists as diverse as Lightnin’ Hopkins and
Babatunde Olatunji. However, there’s one man that Guy most credits for his
harmonica techniques, by stealing and crediting from him everything that he could,
and that man is the legendary Sonny Terry.

HANS LUDVIGSSON
Med tre album och tio års fokuserande på eget material, är ett fjärde inspelat för
release 2019. Fortfarande låtar på engelska med fötterna i folk och soft rock, men
denna gång inspelat i New York City och producerat av James Maddock.
JEFFREY GAINES
Rolling Stone Magazine skrev "Jeffrey Gaines is the voice of a new generation". Han
har själfulla texter och fullt av soul i rösten - en av de bästa rösterna i branschen.
Med sju album sedan debuten 1992 i ryggen gör Jeffrey mer än 150 konserter om
året - gigs som präglas av spontanitet och i symbios med publiken.
JOE D'URSO
Sångare och låtskrivare i The Stone Caravan och medgrundare till Light of Day
Foundation. 13 album säger en del om Joe som artist - men hans engagemang för
människor säger ännu mer. Förutom Light of Day är Joe drivande kraft i PinkFest
(mot bröstcancer) och WhyHunger (artister mot hunger och fattigdom).
VINI 'MAD DOG' LOPEZ
Originaltrummis i The E-Street Band, Child, Steel Mill, Bruce Springsteen Band,
Invald i Rock n Roll Hall of Fame. Vini är helt enkelt en levande legend.
ROB DYE
Hårt arbetande singer/songwriter från New Jersey.
+ LOKALA SUPPORTARTISTER
Insläpp från 18.00. Serveringen är öppen och har öl och vin rättigheter. Konsertstart
"Opening acts" ca 19.00 med kort paus före huvudsetet. 400 biljetter släpps, endast
sittplatser och ingen platsbokning.
Biljettpris: 250 kr + serviceavgift.
Biljettköp görs on-line på billetto.se
Swish vid dörren är möjligt, ej kontanter
Länk till biljettköp https://billetto.se/e/light-of-day-valgorenhetskonsert-till-forman-forparkinsons-biljetter-316343
ALLA intäkter går till Light of Day Foundation i kampen mot Parkinsons.
Till dig som är medlem i Jönköpings Läns Parkinsonförening! 100 kr av varje
såld biljett till medlemmar och dess maka/make/barn, går tillbaka till
föreningen. När du köpt biljett, skicka då ett mejl till hans.ludvigsson@gmail.com
med ditt namn och antal biljetter du köpt!
Light of Day är en amerikansk välgörenhetsorganisation som drivs av musiker för att uppmärksamma
och samla in pengar i syfte att bota Parkinsons Sjukdom och att stötta projekt som skapar ett bättre liv
för drabbade. Organisationen genomför sedan 18 år konserter och engagerar varje år en mängd
artister, både okända, välkända och världsstjärnor som Bruce Springsteen. Kvällens sponsorer:
Jönköping University, John Bauer Hotel, FC Catering, Lellelörda.

