Anna Stadling - en röst som berör

Med sin magiska och härliga sångröst framkallar hon gåshud och lyckas beröra och tränga igenom bruset. Med band,
duo, trio eller tillsammans med stor symfoniorkester och stora körer lyckas Anna alltid få publiken att lyssna, bli
berörda eller helt enkelt rocka loss tillsammans med henne på företagseventet.
Anna släppte sin första skiva ”Det känns” 1999. Strax därefter började samarbetet med Lars Winnerbäck, som
medlem i bandet Hovet, och under 10 års tid var dom ute på många och långa turnéer tillsammans.
Genom åren har Anna samarbetat med de flesta i Sveriges artistelit (Lisa Nilsson, Annifrid Lyngstad, Uno
Svenningsson, Lars Winnerbäck, Helen Sjöholm, Tommy Nilsson, Louise Hoffsten, Pernilla Andersson, Staffan
Hellstrand m.fl.) och julen 2018 var hon och barndomsvännen Helen Sjöholm ute på gemensam bejublad turné
"December - Sånger i vintermörkret".
Anna var förband till de amerikanska countrystjärnorna i gruppen Dixie Chicks då dom spelade i Sverige 2014. Ett
självklart val då Anna både av media och publik ofta kallas för ”Sveriges svar på Emmylou Harris”.
Anna tilldelades det allra första ”Marie Bergman-stipendiet” 2011 med motiveringen: ”En röst som präglas av
integritet, livserfarenhet och vision och en förmåga att på ett självklart vis genom den beröra”.
Anna var initiativtagare och exekutiv producent till Frälsningsarméns skiva "Det kunde lika gärna varit jag - en salig
samling sångerskor" som släpptes i dec 2012. Skivan gavs ut av Warner Music och blev en storsäljare som drog in
massor av pengar till Frälsningsarméns sociala verksamhet.
Bland sångerskorna på skivan finns namn som Helen Sjöholm, Sofia Karlsson, Louise Hoffsten, Sonja Aldén, Rigmor
Gustafsson och givetvis Anna själv.
Albumet Stadling/Cash släpptes 2013. Både albumet och konserterna mottogs med jublande recensioner från både
press och publik, och spelningar med både trion, en mängd körer och även symfoniorkester avlöste varandra.
I tidningarna kunde man läsa utrop som ”First Aid Kit får se upp… Sveriges bästa country-sångerska!” (Expressen),
”en röst som både smeker och klöser” (Östgöta Correspondenten), ”en mäktig musikalisk upplevelse” (Norran).
Anna träffade Johnny Cash 1997 i Sverige då dom delade scen.
Åren 2012 och 2018 gjorde Anna bejublad succé tillsammans med andra artister i ”Packmopedturnén”.
Anna har släppt sex stycken soloalbum:
1999 Det känns
2010 E4 mot norr
2013 Stadling/Cash
2014 Av timmarna som gick utan dig minns jag nästan ingenting
2016 American Tunes For Christmas
2017 Efter stormen

Samt ”Vägar hem" 2006 och "Hjärtat fullt" 2008 tillsammans med Idde Schultz.
Initiativtagare och medproducent för Frälsningsarméns skiva "Det kunde lika gärna varit jag - en salig samling
sångerskor" som släpptes 2012.
Just nu är Anna aktuell med sin julturné i december 2019 ”American Tunes For Christmas & andra vintersånger”:
6-7 dec Skottvångs Grufva, Mariefred
10 dec Södra Teatern, Stockholm
13 dec Sundsvalls Teater, Sundsvall
14 dec Korskyrkan, Umeå
15 dec Kulturens Hus, Luleå
18 dec Katalin, Uppsala
Anna släpper även en ny julsingel ”TBA” inför julen 2019.
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